
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка първа.  

Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2022 г.-

30.06.2022 г. 

 

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 

№ 658 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-23/08.07.2022 г. отчет за дейността на Общински съвет-

Червен бряг за периода 01.01.2022 г.-30.06.2022 г., Предложения от всички комисии от 

заседания проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

01.01.2022 г.-30.06.2022 г., съгласно приложението 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка втора.  

Предложение относно приемане уточнения план , отчета на бюджета и отчет-

сметка  ТБО на Община Червен бряг за 2021 г. 

Общински съвет Червен бряг прие 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 659 

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

140 от ЗПФ и чл. 50  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-190/30.06.2022 г. предложение относно приемане 

уточнения план , отчета на бюджета и отчет-сметка  ТБО на Община Червен бряг за 

2021 г. ; протокол от проведено  публично обсъждане на отчета за изпълнение на 

бюджета на община Червен бряг за 2021 година, Предложения от всички комисии от 

заседания проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

1.Приема уточнения план на бюджета към 31.12.2021г. на Община Червен бряг в 

размер на 36 272 575 лв.  

2. Приема отчета на бюджета към 31.12.2021г. на Община Червен бряг в размер 

на 29 566 060  лв.  и отчет на  СЕС-3-КСФ, СЕС-3-РА, СЕС-3-ДЕС, СЕС-3-ДМП. 

3. Приема отчет сметката за приходите и разходите от  такса битови отпадъци за 

2021г. съгл. чл. 66 от ЗМДТ и решение № 263/22.12.2020г., изменено с Решение № 

305/25.02.2021г. на Общински съвет-Червен бряг. 

 

 ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с  предложение от Комисията по  

финансово стопанска политика и бюджет, проведено на 19.07.2022г., 

Р Е Ш И: 

Справките за сключени граждански договори и за сключените договори по чл.20 

от ЗОП да се внасят ежемесечно. 

 

ІІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с  предложение от Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание проведено на 19.07.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Сформира работна група от общински съветници, която да направи проверка 

относно дейността на ОБСУ-ДСП. 

Определя за участие в работната група общинските съветници Мирослав Митков 

Макавеев, Петко Ивайлов Петков, Десислав Василев Иванов и Петър Петков Петров. 

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

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

съвет. 



По т.ІІ решението е прието с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 6  въздържали  

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

съвет 

По т.ІІІ   решението за сформиране на  работната  група е прието с поименно   гласуване  с 14  

гласа ЗА, 1 против и 10  въздържали  се от общо 25  гласували общински съветници при общ 

брой 29 на съветниците в Общинския съвет. Общинските съветници  за участие в работната 

група са определени  с 18  гласа ЗА, без против и 7  въздържали  се от общо 25  гласували 

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

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка трета.  

Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския 

дълг за 2021 г. и намерения за поемане през 2022 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против 

и без  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 

№ 660 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.9 от 

Закона за общинския дълг,  представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-189/30.06.2022 г. предложение относно приемане на годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 г. и намерения за поемане през 2022 г., 

Предложения от всички комисии от заседания проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

 1.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг  за 2021г.  и 

намерения за поемане през 2022 год.,съгласно приложения №1, №2,  №3, № 4, №5, №6, 

№ 7 , №8, № 9, № 10. 

           2. Приема Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, 

съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг 

и издадените от тях гаранции през 2021г. на община Червен бряг по образец 

Приложение № 15 от писмо ФО-3/25.03.2022г. на Министерство на финансите. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение 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 

№ 661 

 

І.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. № 07-01-209/14.07.2022 г. предложение относно актуализация на 

бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2022 г., Предложения 

от всички комисии от заседания проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

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

както следва: 

1. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

било    става    разлика 

-§ 3111“Обща субсидия и други трансфери за държавни  

                   дейности от ЦБ за общини”                                          18422351  18422350   -1 

 

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

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Отбрана и сигурност”                                          било    става    разлика 

а/Дейност  239 “Др. дейности по вътрешната сигурност”           

-§1015 „Материали“                                                              5613      5612              -1 

 

1.2. Функция “Образование”                                                         било    става    разлика 

а/ Дейност 311 „Детски градини“ 

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                         38820    45820    +7000 

 

б/Дейност  322 “Неспециализирани училища,  

без професионални гимназии”           

             -§1030 „Текущ ремонт”                                                       117686  125142    +7456 

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

а/Дейност  738 “Читалища” 

-§1030 „Текущ ремонт”                                               50101     52113     +2012 

- §4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за 

организации с нестопанска цел“                              379205   384104     +4899 

          



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

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                          74039   52672    -21367 

 

        2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

-§1030 „Текущ ремонт”                                                         74669     78653     +3984 

-§4600 „Разходи за членски внос“                                       13000      19750    +6750                                        

-§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                      34620    41675      +7055                                 

 

        2.2. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                        било     става    разлика                 
а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 

- §1020 „Разходи за външни услуги“                                    34894    36310      +1416 

 

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

-§1030 „Текущ ремонт”                                                     105775  154685    +48910 

 

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

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

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”        0            18015      18015 

- §1030 „Текущ ремонт“                                                         20002      23316      +3314 

 

б/Дейност 745 “Обредни домове и зали” 

- §1030 „Текущ ремонт“                                                          0         34961        +34961 

 

         2.4. Функция“Икон. дейности и услуги”                          било    става    разлика   
а/Дейност 832 “Служби и д-сти по поддържане 

 ремонт и изграждане на пътища” 

                       -§1015 „Материали“                                                   0          6360            +6360 

 

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

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                          350000    219235    -130765 

 

 

ІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за 

2022г., съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на       

5 176 088 лв. в това число: 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 211 660  лв. 

2.От собствени средства в т.ч. преходен остатък, стандарт 2022г.  – 216 944 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. 

 

 

 



ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с  предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания  от заседание проведено на 19.07.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината за следваща актуализация на бюджета  да се 

изготви и представи в ОбС КСС за асфалтиране  спортните площадки в ОУ „Ал. 

Константинов“, гр. Червен бряг 

 
По т.І решението е прието с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, без против и 4  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 3  въздържали  

се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка пета.  

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

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

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

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 1 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 

№ 662 

 

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. № 07-01-205/12.07.2022 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 18 и 19 юли 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 № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка шеста.  

Предложение относно  приемане на нова „Програма за управление на  отпадъците 

на община Червен бряг за периода 2021-2028 г.“ 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 663 

 

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

връзка с чл.52, ал.1 и ал.8 от «Закона за управление на отпадъците», представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-198/11.07.2022 г. предложение 

относно  приемане на нова „Програма за управление на  отпадъците на община Червен 

бряг за периода 2021-2028 г.“, Предложения от всички комисии от заседания проведени 

на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

Приема  «Програма за управление на  отпадъците на община Червен бряг за 

периода 2021-2028 г”, съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка седма.  

Предложение относно  приемане на  нова „Програма за опазване на околната 

среда  на община Червен бряг за периода 2021 -2028 г.“ 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 664 

 

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

връзка с чл.79, ал.1 и ал.4 от «Закона за опазване на околната среда», представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-197/11.07.2022 г. предложение 

относно  приемане на  нова „Програма за опазване на околната среда  на община 

Червен бряг за периода 2021 -2028 г.“, Предложения от всички комисии от заседания 

проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И: 

Приема  „Програма за опазване на околната среда  на община Червен бряг за 

периода 2021 -2028 г.“, съгласно приложението. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка осма.  

Преразглеждане на  решение № 643/29.06.2022 г. на Общински съвет Червен бряг 

върнато за ново обсъждане от Кмета на община Червен бряг. 

 

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

и 2  въздържали  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 665 

 

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

представеното от Кмета на община Червен бряг в Общински съвет писмо вх.№ 07-01-

206 от 13.07.2022 г.  и мотиви за  връщане за ново обсъждане решение № 

643/29.06.2022 г. на Общински съвет Червен бряг относно откриване процедура за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ Червен бряг” ЕООД , 

устно предложение от ръководителите на групи на съветниците  направено на 

заседанието на Общинския съвет за изменение на решение № 643/29.06.2022 г.   в 

частта на т.VІІ.1 относно състава на комисията за провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД 

  Р Е Ш И: 

Изменя решение 643 от 29.06.2022 г. както следва в частта VІІ.1: 

Комисия  за провеждане на конкурса за възлагане управлението на  МБАЛ Червен бряг 

ЕООД в състав от 5 членове както следва:    

За председател на комисията - представител на РЗИ Плевен, определен от директора на 

РЗИ 

Членове:Николай  Николов -общински съветник, юрист 

д-р Николай Милев, магистър по медицина, 

Цветелина Пенчева - общински съветник 

Мирослав Макавеев- общински съветник 

Резервен член: Ганка Нинова- общински съветник 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка девета.  

Предложение относно община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд 

за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на 

който да поеме краткосрочен общински дълег с цел реализацията  на проект: „По-

добра свързаност на Александрия и Червен бряг до ТЕN-Т“ по договор за БФП № 

36108 г., финансиран от  Програма „Интеррег V-А“ Румъния- България 2014-2020. 

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

6  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 

№ 666 

 

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

подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ проект: „По-

добра свързаност на Александрия и Червен бряг до TEN-T“ по Договор за БФП № 

36108 г., финансиран от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-207/13.07.2022 г. 

предложение относно община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията  на проект: „По-добра 

свързаност на Александрия и Червен бряг до ТЕN-Т“ по договор за БФП № 36108 г., 

финансиран от  Програма „Интеррег V-А“ Румъния- България 2014-2020., 

Предложения от всички комисии от заседания проведени на 18 и 19 юли 2022 година,  

Р Е Ш И:                         

1.Община  Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на 

който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „По – добра 

свързаност на Александрия и Червен бряг до TEN-T”, финансиран от програма за 

трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., 

приоритетна ос 1, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 2 915 264,50 лв. (два милиона деветстотин и 

петнадесет хиляди двеста шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) 

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

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг, поет с договор за общински заем 

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

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

такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

36108/11.03.2019 г.  и/или от собствени бюджетни средства.Цена на кредита – 4.083 % 

(формирана от шестмесечен EURIBOR (към датата на одобрение на кредита в размер на 

%) + 4.083 % (надбавка). 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 



      Начин на обезпечение на кредита: 

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община Червен бряг по 

Договор за безвъзмездна помощ № 36108/11.03.2019, сключен с Управляващия орган на 

съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;  

-   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 TEN-T”,  по Договор за безвъзмездна помощ №  

361808/11.03.2019 г.; 

-   Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Червен бряг, по чл. 45, ал. 1, т. 

1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог; 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Червен бряг да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка десета.  

Предложение за включване на общински детски градини и  училища  в Списъка 

на средищните детски градини  и училища за учебната 2022/2023 г. 

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

и 2  въздържали  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 667 

 

Общински съвет Червен бряг съгласно чл.53 от Закона за предучилищното и 

училищно образование, чл.3, ал.1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на 

Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища и изложените мотиви в представеното от Кмета на общината 

в Общински съвет с вх. № 07-01-196/08.07.2022 г. предложение за включване на 

общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2022/2023 година, предложение от Комисията по образование, 

култура и вероизповедания от заседание, проведено на 19.07.2022 г. ,  

Р Е Ш И: 

 1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 

година да бъдат вписани: 

 ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг; 

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

 ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци; 

 ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци; 

 СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре. 

 

2. На основание на чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на 

Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища,  Кметът на община Червен бряг потвърждава до Министъра на 

образованието и науката  горепосочените детски и учебни заведения в Списъка на 

средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка единадесета.  

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 второто тримесечие на 2022 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 668 

 

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. № 07-01-192/05.07.2022 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 второ тримесечие на 2022 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание, проведено на 19.07.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

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

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка дванадесета.  

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 

№ 669 

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

на общината с вх. № 07-01-203/11.07.2022г.  относно отпускане на  еднократна 

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

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

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

заседание проведено на 18.07.2022 г. и Предложение от комисията по социална  

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание проведено на 

19.07.2022г. уточнено  допълнително на  заседанието на Общинския съвет от двете 

комисии,  

Р Е Ш И: 

1.Да  не се отпуска  финансова помощ на Х. Д. 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. 

         2.Да не се отпуска  финансова помощ на М. А. К.  от с.Чомаковци, ул.„.., поради 

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

помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200лв. на С. А. Х. от 

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

еднократна финансова помощ. 

         4. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв.  на  Д. М. И. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 

 6.Да не се отпуска  финансова помощ на  В. Т. Н.  от гр.Червен бряг, ул.„.., 

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

финансова помощ. 

7. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  300лв. на  П. И. П. от 

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

еднократна финансова помощ. 

8.Да се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на  Ц. В. Ц. от с.Лепица, 

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

финансова помощ. 



9. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  500лв. на  Н. В. М. от 

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

еднократна финансова помощ. 

         10. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв.  на  Л. Г. А. от 

с.Радомирци, 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 200лв.  на А. К. А. от с.Горник 

, 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 200лв. на  Й. Д. Т. от гр.Червен 

бряг, ул.„. ,  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  200лв. на  Й. Р. Р.  от 

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

на еднократна финансова помощ. 

14.Да не се отпуска  финансова помощ на  П. Х. В.  от гр.Червен бряг, ул.„.., на  

основание по  раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка тринадесета.  

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 поземлен имот частна 

общинска собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран 

поземлен имот  IX - 49 с площ от 815 кв. м. в  кв. 3 по плана на с. Телиш от 1999 г, 

отреден за жилищно строителство с издаден АОС № 2721/07.07.2022 г. 

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

и 1  въздържал  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 670 

 

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, чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-199/11.07.2022 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 поземлен имот частна общинска собственост, находящ се в с. Телиш, 

представляващ Урегулиран поземлен имот  IX - 49 с площ от 815 кв. м. в  кв. 3 по плана 

на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно строителство с издаден АОС № 

2721/07.07.2022 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от заседание, проведено на  18.07.2022 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 Урегулиран поземлен имот 

частна общинска собственост с  планоснимачен № 49 парцел IX, кв. 3 по плана на с. 

Телиш от 1999 г. с площ 815 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС № 2721 от 

07.07.2022 г. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на урегулиран поземлен имот частна 

общинска собственост с  планоснимачен № 49 парцел IX, кв. 3 по плана на с. Телиш от 

1999 г. с площ 815 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС № 2721 от 

07.07.2022 г. на Алекси … Чорбанов с адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. . ..“ № ., 

..,собственик на масивна жилищна сграда съгласно Протокол № 291/22.06.2000 г. на 

Червенобрежки районен съд, вписан в СВ –Червен бряг с Акт № 215, т.1, дело № 309, 

вх. рег. № 735/03.05.2022 г. без провеждането на търг или конкурс, съгласно чл. 35, 

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

3.Приема пазарна оценка за продажба на поземлен имот частна общинска 

собственост с   планоснимачен. № 49, парцел IX, кв. 3 по плана на с. Телиш от 1999 г. с 

площ 815 кв. м.,  отреден за жилищно строителство с АОС № 2721 от 07.07.2022 г., в 

размер на 4380.00 лв. /четири хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС. 



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

продажба на Урегулиран поземлен имот частна общинска собственост с  

планоснимачен № 49 парцел IX, кв. 3 по плана на с. Телиш от 1999 г. с площ 815 

кв. м., отреден за жилищно строителство, с АОС 2721/07.07.2022 г., с Алекси . 

Чорбанов, собственик на построената в имота масивна жилищна  сграда  съгласно 

Протокол № 291/22.06.2000 г. на Червенобрежки районен съд, вписан в СВ –Червен 

бряг с Акт № 215, т.1, дело № 309, вх. рег. № 735/03.05.2022 г.,  

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка четиринадесета.  

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 поземлен имот частна 

общинска собственост, находящ се в с. Телиш, представляващ Урегулиран 

поземлен имот  XV -888 с площ от 480 кв. м. в  кв. 55 по плана на с. Телиш от 1999 

г, отреден за жилищно строителство с издаден АОС 2684/15.06.2022 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 671 

 

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, чл. 47 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-200/11.07.2022 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 поземлен имот частна общинска собственост, находящ се в с. Телиш, 

представляващ Урегулиран поземлен имот  XV -888 с площ от 480 кв. м. в  кв. 55 по 

плана на с. Телиш от 1999 г, отреден за жилищно строителство с издаден АОС 

2684/15.06.2022 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от заседание, проведено на  18.07.2022 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 Урегулиран поземлен имот 

частна общинска собственост с  планоснимачен № 888 парцел XV, кв. 55 по плана на с. 

Телиш от 1999 г. с площ от 480 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС  

2684/15.06.2022 г. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на Урегулиран поземлен имот частна 

общинска собственост с  планоснимачен № 888, парцел XV, кв. 55 по плана на с. Телиш 

с площ 480 кв. м.,  отреден за жилищно строителство с АОС 2684/15.06.2022 г., на 

„АПК Комуна“ ЕООД ЕИК 201734878, седалище и адрес на управление: с. Телиш, ул. 

„Любен Каравелов“ № 17, представлявано от управителя и едноличен собственик на 

капитала Виктор . Василев, като  собственик на сграда - фурна съгласно нотариален 

акт № ., том 2, 193, т.2, рег. № 918, дело № 168 /25.03.2014 г. на  нотариус Ивалина 

Иванова, вписан в СВ –Червен бряг с Акт № дело № 373, вх. рег. № 918/25.03.2014 г, 

без провеждането на търг или конкурс, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС във вр. с чл. 47 

от НРПУРОИ. 



3.Приема пазарна оценка за продажба на поземления имот частна общинска 

собственост, подробно описан в т.1 в размер на 3100.00 лв. /три хиляди и сто лева/ без 

ДДС. 

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

продажба на Урегулиран поземлен имот частна общинска собственост с  

планоснимачен № 888 парцел XV, кв. 55 по плана на с. Телиш от 1999 г. с площ от 

480 кв. м., отреден за жилищно строителство, с АОС 2684/15.06.2022 г., със 

собственика на построената в имота  сграда – фурна - „АПК Комуна“ ЕООД, ЕИК 

201734878, седалище и адрес на управление: с. Телиш, ул. „Любен Каравелов“ № 17, 

представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала  Виктор .. Василев. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка петнадесета.  

Предложение относно Отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи: 

-          Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 30.51 

кв. м., в това число: търговска част от 18.79 кв.м. и склад с размери 11.72 кв.м. 

находяща се в гр. Червен бряг, с административен адрес ул. „Отец Паисий“ № 37 в 

сградата на ОУ „Христо Смирненски“ /ПИ 80501.806.43/, УПИ I, кв. 148 по КККР 

на гр. Червен бряг, за срок от 5 години; 

-          Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 23.50 

кв. м., находяща се в кв. 148 по плана на гр. Червен бряг, в тревната площ на 

ъгъла на улиците „Отец Паисий“ и ул. „Тулча“ до входа на ОУ „Христо 

Смирненски“ за срок от 5 години; 

-          Площадка № 35 за поставяне на кафе – павилион с площ 74.52 кв. м. в това 

число търговска площ – 52.80 кв.м., склад – 18.48 кв. м. и тоалетна в размер на 

3.24 кв.м. , находяща се в гр. Червен бряг, площад „Голеж“, за срок от 10 години 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 672 

 

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

чл. 56 (1), т. 2 от ЗУТ, 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. № 07-01-201/11.07.2022 г. 

предложение относно Отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи:  

- Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 30.51 кв. м., 

в това число: търговска част от 18.79 кв.м. и склад с размери 11.72 кв.м. 

находяща се в гр. Червен бряг, с административен адрес ул. „Отец Паисий“ № 37 

в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ /ПИ 80501.806.43/, УПИ I, кв. 148 по 

КККР на гр. Червен бряг, за срок от 5 години; 

- Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 23.50 кв. м., 

находяща се в кв. 148 по плана на гр. Червен бряг, в тревната площ на ъгъла на 

улиците „Отец Паисий“ и ул. „Тулча“ до входа на ОУ „Христо Смирненски“ за 

срок от 5 години; 

Площадка № 35 за поставяне на кафе – павилион с площ 74.52 кв. м. в това 

число търговска площ – 52.80 кв.м., склад – 18.48 кв. м. и тоалетна в размер на 3.24 



кв.м. , находяща се в гр. Червен бряг, площад „Голеж“, за срок от 10 години, 

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

стопанство от заседание, проведено на  18.07.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 
 

 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно раздел I и II от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи 

площадки, както следва: 

1. Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 30.51 кв. 

м., в това число: търговска част от 18.79 кв.м. и склад с размери 11.72 кв.м., находяща 

се в гр. Червен бряг, с административен адрес ул. „Отец Паисий“ № 37 в сградата на 

ОУ „Христо Смирненски“ /ПИ 80501.806.43/, УПИ I, кв. 148 по КККР на гр. Червен 

бряг, за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 134.60/ сто 

тридесет и четири лева и шестдесет стотинки/ лева без ДДС, съгласно приложение № 6 

към Раздел X, т. IV, т. 6 и т. VІІ, т. 7 и от Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, 

актуализирана с годишния инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2%  и депозит 

за участие 270.00 /двеста и седемдесет/ лева. 

 2. Площадка за поставяне на павилион за продажба на закуски с площ 23.50 кв. 

м., находяща се в кв. 148 по плана на гр. Червен бряг, в тревната площ на ъгъла на 

улиците „Отец Паисий“ и ул. „Тулча“ до входа на ОУ „Христо Смирненски“ за срок от 

5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 128.30 /сто двадесет 

и осем лева и тридесет стотинки/ лева без ДДС, съгласно приложение № 6 към Раздел 

X, т. VІІ, т. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Червен бряг, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2%  и депозит за участие 257.00 /двеста 

петдесет и седем/ лева. 

3. Площадка № 35 за поставяне на кафе – павилион с площ 74.52 кв. м. в това 

число търговска площ – 52.80 кв.м., склад – 18.48 кв. м. и тоалетна в размер на 3.24 

кв.м. , находяща се в гр. Червен бряг, площад „Голеж“, за срок от 10 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска 348.00 /триста 

четиридесет и осем / лева без ДДС, съгласно приложение № 6 към Раздел X, т. IV, т. 6 и 

т. VІІ, т. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг, актуализирана с годишния инфлационен 

индекс за 2021 г. в размер на 9.2%  и депозит за участие 696,00 /шестстотин деветдесет 

и шест/ лева. 

II. 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. 

Определя резервен член: 1 /един/ общински съветник. 

 III. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по 

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилите участници. 

ІV.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 Петко Ивайлов Петков и Красимир Митков Ангелов, за резервен Николай 

Георгиев Мишовски. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка шестнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ обособено помещение с площ 3.42 кв. м., предназначено за 

поставяне на устройство АТМ, част от помещение на Център за административно 

обслужване, находящо се на партерен етаж в сградата Общинска администрация 

за срок от 5 /пет/ години. 

 

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 

№ 673 

 

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. № 07-01-202/11.07.2022 г. предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижим имот, представляващ обособено помещение с площ 3.42 

кв. м., предназначено за поставяне на устройство АТМ, част от помещение на Център 

за административно обслужване, находящо се на партерен етаж в сградата Общинска 

администрация за срок от 5 /пет/ г., Предложение от Комисията по Общинска 

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

18.07.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1. 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 

представляващо обособено помещение с площ 3.42 кв. м., предназначено за поставяне 

на устройство АТМ, част от помещение на Център за административно обслужване, 

находящо се на партерен етаж в сградата Общинска администрация за срок от 5 /пет/ 

години. 

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 66.00 

/шестдесет и шест/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен 

индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 132.00 /сто тридесет и два/ лева. 

3. 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. 

4. 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. 

 

5.В изпълнение на т.3 с поименно гласуване  с 24  гласа ЗА, без против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет определя  за участие  в комисията общински 

съветници Илиан Георгиев Илиев и Красимир Митков Ангелов, за резервен Николай 

Георгиев Мишовски. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 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 представляващ 355 кв. м. в идеална част от Поземлен имот 

XI–483, целият от 1140 кв. м. /придаваема част към имот пл. № 483 с площ от 785 

кв. м./,  находящ се в с. Реселец, ул. „ДЗС Комуна“ № 27 в кв. 69 по плана на 

селото на собствениците  на останалите идеални части от парцела. 

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 

№ 674 

 

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

9 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т.2  от ЗОС  във вр. с  чл. 51, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-208/10.07.2022 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 

представляващ 355 кв. м. в идеална част от Поземлен имот XI–483, целият от 1140 кв. 

м. /придаваема част към имот пл. № 483 с площ от 785 кв. м./,  находящ се в с. Реселец, 

ул. „ДЗС Комуна“ № 27 в кв. 69 по плана на селото на собствениците  на останалите 

идеални части от парцела, Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  18.07.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с Поземлен имот - частна общинска 

собственост, находящ се в с. Реселец, ул. „ДЗС Комуна“ № 27, представляващ 355 кв. 

м. в идеална част от Поземлен имот XI–483, целият от 1140 кв. м. /придаваема част към 

имот пл. № 483 с площ от 785 кв. м./, в кв. 69 по плана на  селото съгласно АОС № 

2722/11.07.2022 г. 

 

 2. Приема пазарна оценка за продажба на  идеалните  части от описания  в т. 1 имот, 

частна общинска собственост  в размер на 1700.00 лв. /хиляда и седемстотин лева/ без 

ДДС.   



 

3. Дава съгласие да бъде извършена директна продажба на 355 кв. м. в идеална част от 

имот -частна общинска собственост, описан в т. 1  на лицата Радослав .. Маринов и 

Марин .. Маринов при равни права и двамата с адрес: с. Реселец, ул. „.., собственици на 

останалите 785 кв. м. от имота, целият от 1140 кв. м., без провеждане на търг или 

конкурс съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС  във вр. с  чл. 51, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ.   
 

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

покупко-продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 355 кв. м. в 

идеална част от Поземлен имот XI–483, целият от 1140 кв. м. /придаваема част към 

имот пл. № 483 с площ от 785 кв. м./, находящ се в с. Реселец, ул. „ДЗС Комуна“ № 27 в 

кв. 69 по плана на  селото, одобрен със Заповед № 1130/1978 г. съгласно АОС № 

2722/11.07.2022 г. на лицата Радослав .. Маринов и Марин ..Маринов при равни права и 

двамата с адрес: с. Реселец, ул. „…, собственици на останалите 785 кв. м. от имота 

съгласно нотариален акт № 89, т. 5, рег. № 3467, дело № 548/20 г. на помощник-

нотариус Нели Цветанова при нотариус Ивалина Иванова, вписан в СВ-Ч. бряг с акт № 

49, т. VII, дело № 1255, вх. рег. № 2300/2020 г. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка осемнадесета.  

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. „Отец Паисий“ № 4А, кв.151 

Общински съвет Червен бряг   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 675 

 

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 вр. с чл. 46 от НРПУРОИ, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-210/14.07.2022 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. „Отец Паисий“ № 4А, кв.151, Предложение от Комисията по Общинска 

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

18.07.2022 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. Койнаре, ул. „Отец Паисий“ № 4 А, с площ 9720 кв. м, представляващ УПИ І-

827, кв. 151 по плана на гр. Койнаре, заедно с построените в имота сгради: сграда на 2 

етажа със застроена площ 657 кв. м, сграда със застроена площ 77 кв. м - парокотелно, 

сграда на 1 етаж със застроена площ 176 кв. м – столова, актуван с АОС № 2712 за 

поправка на Акт за частна общинска собственост 2078/14.04.2016 г. 

2.Приема пазарна оценка за продажба на имота по т. 1, в размер на 96200.00 лв. 

/деветдесет и шест хиляди и двеста лева/ без ДДС. 

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 недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Отец Паисий“ № 4 А, с площ 9720 кв. м, 

представляващ УПИ І-827, кв. 151 по плана на гр. Койнаре, заедно с построените в 

имота сгради: сграда на 2 етажа със застроена площ 657 кв. м, сграда със застроена 

площ 77 кв. м - парокотелно, сграда на 1 етаж със застроена площ 176 кв. м – столова, с 

начална тръжна продажна цена в размер на 96200.00 лв. /деветдесет и шест хиляди и 



двеста лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна 

продажна 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 и кмета на кметство гр. Койнаре.   

Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника, от които 1/един/ 

резервен член за кмета на кметство гр. Койнаре. 

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 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 Николай Георгиев Мишовски. Тодор Иванов Тодоров, Красимир Митков 

Ангелов и Илиан Георгиев Илиев, за резервни Петко Ивайлов Петков и Поля  

Коларова-Цветков, за резервен член за кмета на  кметство Койнаре Евгени Красимиров 

Топалски. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка деветнадесета.  

Предложение относно продажба на недвижим  имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.804.107.1.19 с площ 40,87 кв. м. и избено помещение с площ 

5.00 кв. м. с адрес: град Червен бряг, ул. „Цар Калоян“ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19, 

актуван с АОС № 2377/22.10.2018 г. 

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

и 2  въздържали  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 676 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1  във вр. с чл.   63, ал. 5 от НРПУРОИ и  Протоколи от 

19.05.2022 г. и 26.05.2022 г. на Комисията , назначена със Заповед РД РД-10-

62/19.04.2022 г, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

211/15.07.2022 г. предложение относно продажба на недвижим  имот – частна 

общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.804.107.1.19 с площ 40,87 кв. м. и избено помещение с площ 5.00 

кв. м. с адрес: град Червен бряг, ул. „Цар Калоян“ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19, актуван с 

АОС № 2377/22.10.2018 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  18.07.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.804.107.1.19 с площ 40,87 кв. м. и избено помещение с площ 5.00 

кв. м. с адрес: град Червен бряг, ул. „Цар Калоян“ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19, актуван с 

АОС № 2377/22.10.2018 г. при начална тръжна цена  в размер на 16000 лв. 

/шестнадесет хиляди лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 10% от началната 

тръжна цена. 

     

   ІІ. 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. 

   



  ІІІ. 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. 

 

 

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

съветници Николай Георгиев Мишовски. Тодор Иванов Тодоров, Красимир Митков 

Ангелов и Илиан Георгиев Илиев, за резервни членове Петко Ивайлов Петков, Поля  

Коларова-Цветкова и Евгени Красимиров Топалски. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесета.  

Предложение относно отпускане на парични награди на изявени състезатели за 

постигнати призови класирания на международни състезания. 

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 

№ 677 

 

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

изпълнение на свое решение  № 650/29.06.2022 г. , представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-212/18.07.2022 г.  предложение относно 

отпускане на парични награди за постигнати призови класирания на международни 

състезания  на състезатели на СКВТ „СТАРТ“  на Световно първенство по вдигане на 

тежести за кадети до 17 год. в град Леон, Мексико и на ШК „МИХАИЛ ТАЛ“ на 

Световно първенство по класически шахмат за юноши и девойки  до 17 год., допълнено 

на заседанието  на Общинския съвет от общински съветник Атанас Атанасов на 

Патрицие Нейманова сумата да стане 10 хил.лв. и кмета на общината да внесе в ОбС 

механизъм  как да се подпомага дейността на Патрицие Нейманова и други 

талантливи   деца  от община Червен бряг за в бъдеще, 

Р Е Ш И: 

Отпуска индивидуални парични награди от Спортния календар на Община 

Червен бряг за 2022  г., както следва, 

-На Патрицие Найманова- вицесветовен шампион по класически шахмат за 

юноши и девойки до 17 год. през 2022 г., в размер на 10 000,00(десет хиляди) лева; 

-На Ангел Викторов Георгиев-класирал се на шесто място на Световното 

първенство по вдигане на тежести за кадети  до 17 год. през 2022 г. в град Леон, 

Мексико в размер на 1000,00(хиляда) лева. 

Възлага на Кмета на общината да внесе в ОбС механизъм  как да се подпомага 

дейността на Патрицие Нейманова и други талантливи   деца  от община Червен бряг за 

в бъдеще. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и първа.  

Предложение относно реконструкция на съществуващ паметник в централната 

част на с.Девенци, като паметник на загиналите военнослужещи жители на селото 

във войните, водени от българската държава. 

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 

№ 678 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.3, ал.2 от Закона за военните 

паметници (ЗВП); чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.21, 

ал.1, т.8 и т.19 от ЗМСМА, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-213/19.07.2022 г. предложение относно реконструкция на съществуващ 

паметник в централната част на с.Девенци, като паметник на загиналите 

военнослужещи жители на селото във войните, водени от българската държава, 

Предложения от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и екология и  Комисията по образование, култура и вероизповедания от 

заседания, проведени на 19.07.2022 г. 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие за изграждане на паметник на 

загиналите жители на с.Девенци във войните водени от българската държава, чрез 

реконструкция на съществуващ постамент на паметник в кв. 5а по плана на селото. 

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/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и трета.  

Предложение относно  допускане на изменение на ПУП-ПР на с. Рупци, община 

Червен бряг. 

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 

№ 679 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.8, ал.1 от ЗОС 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  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-216/20.07.2022 г. предложение относно допускане на 

изменение на ПУП-ПР на с. Рупци, община Червен бряг 
 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се измени ПУП-ПР на кв.13а на с.Рупци, като от територията 

общинска собственост се образува самостоятелен общински УПИ с предназначение 

„За спортни, рекреационни и обслужващи дейности. 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и четвърта. 

Предложение относно  допускане на изменение на ПУП- ПР на с. Девенци  

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 

№ 680 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.6 от 

Наредба на Общински съвет – Червен бряг за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-217/20.07.2022 г. предложение относно допускане на 

изменение на ПУП-ПР на с. Девенци 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се измени ПУП-ПР за УПИ I-29, кв.73 по плана на с. Девенци, 

като се образуват нови УПИ с предназначение „За здравна служба и аптека“ с площ 

1300кв.м и „За спортни, рекреационни и обслужващи дейности“ с площ 8880кв.м. 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и пета.  

Предложение относно провеждане на извънредно неприсъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 16.08.2022 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 681 

 

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

във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, писмо с вх. рег. № 18-00-

26/19.07.2022 г. от г-н Крум Пенчев – Председател на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – 

Плевен за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на 

Асоциацията на 16.08.2022 г., представеното от Кмета на общината  в Общински съвет 

с вх. № 07-01-218/22.07.2022 г. предложение относно провеждане на извънредно 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 

16.08.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Дава мандат на д-р Цветан Костадинов - кмет на община Червен бряг да вземе 

участие в неприсъствено заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен, което ще се проведе 

на 16.08.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация – Плевен, 

като гласува точката от дневния ред, както следва: 

 

По т. 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

ВиК ЕООД – Плевен за 2023 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация в размер 

на 22000/двадесет и две хиляди/ лева. – да гласува „ЗА“. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 37  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.07.2022 г. 

 

Относно: Точка двадесет и шеста.  

Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част 

от сграда  - частна общинска собственост с площ 64 кв. м., от които зала за 

обучение с площ 55 кв. м. и коридор от 9 кв. м, находящо се в северозападната 

част на сграда с идентификатор 80501.801.51.1. 

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 

№ 682 

 

 Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС и чл. 56, ал. 4 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-219/26.07.2022 г. предложение относно учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част от сграда  - частна общинска собственост с 

площ 64 кв. м., от които зала за обучение с площ 55 кв. м. и коридор от 9 кв. м, 

находящо се в северозападната част на сграда с идентификатор 80501.801.51.1. 

 

 Р Е Ш И: 

   

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част от сграда  

- частна общинска собственост, а именно помещение с площ 64.00 кв. м., от които зала 

за обучение с площ 55.00 кв. м. и коридор от 9.00 кв. м, находящо се в северозападната 

част на сграда с идентификатор 80501.801.51.1., находяща се в Поземлен имот с 

идентификатор 80501.801.51, целия с площ от 704 кв. м., представляващ УПИ Х-74, кв. 

10 по ЗРП на гр. Червен бряг с административен адрес: гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис 

І“ № 3 съгласно АОС 1554/02.11.2009 година цялата със застроена площ  193.00 кв. м., 

за нуждите на „Агенция по заетостта – Бюро по труда“ – гр. Червен бряг по проект ПЗ 

„Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение 

на възрастни“ с партньори АЗ, МОН, НАПОО за срок – до приключване на проекта, а 

именно 30.09.2024 година. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 


