
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка първа:  

Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2022 година: 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД 

„Хърхов“ ЕООД 

 

Общински съвет Червен бряг  прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 728 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

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

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

общинските дружества с вх. № 038-01-24/08.11.2022 г.  отчети за дейността  на 

дружествата   за  деветмесечието на 2022 година, Предложения от Комисията по 

здравеопазване, младежта и  спорта  от заседание, проведено на 15.11.2022 г. и 

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 

14.11.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

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

лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за деветмесечието на 2022 година.(Доклад, 

ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

І.2. Във връзка с представяните до момента ежемесечни отчети на дружествата, 

лечебни заведения  „МБАЛ Червен бряг“ЕООД и „Медицински център Червен бряг“ 

ЕООД,  Общински съвет реши същите да се внасят  в комисиите за обсъждане за 

тримесечие. 

 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

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

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

съгласно приложенията. 

 

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

деветмесечието на 2022 година.(ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

 

По т.І.1 решението е прието  с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 2 против и 4  

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

съветниците в Общинския съвет 



По т.І.2 решението е прието  с поименно   гласуване  с 14  гласа ЗА, 8 против и 5  

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

съветниците в Общинския съвет 

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

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

съветниците в Общинския съвет 

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

поименно   гласуване  със 7  гласа ЗА, 11 против и 8  въздържали  се от общо 26  

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

се приема. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка втора:  

Отчет на изпълнението на решенията на Общ. Съвет Червен бряг за периода м. 

април 2022 г.- м. септември 2022 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 3 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 

№ 729 

 

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

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

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-302/08.11.2022 г.  отчет за изпълнението на решенията 

на Общински  съвет Червен бряг за периода м. април 2022 г.- м. септември 2022 г., 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 

година 

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

периода м. април 2022 г.- м. септември 2022 г., съгласно приложението. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка трета: 

Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен 

фонд. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 730 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-288/27.10.2022 г. информация относно 

състоянието и ползването на земите от общинския поземлен фонд, Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно състоянието и ползването на земите от 

общинския поземлен фонд, съгласно приложението. 

2.Възлага на Кмета на  община Червен бряг да се наеме външна фирма, която  да 

направи обследване на  състоянието на пасищата  на територията на община Червен 

бряг, кои от тях са изцяло или  частично разорани и се използват като обработваема 

земя. 

Срок за наемане на фирмата до края на 2022 година 

 

По т.1 решението е прието  с явно   гласуване  с 27  гласа ЗА,  без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.2 решението е прието  с явно   гласуване  с 27  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка четвърта:  

Информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2022-

2023г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 26  гласа ЗА, без против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 731 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-295/02.11.2022 г. информация относно 

готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2022-2023 г., Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 

2022-2023 г., съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка пета: 

Информация относно състоянието на административното обслужване в община 

Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни 

административни услуги. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 1 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 

№ 732 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-292/01.11.2022 г. информация относно 

състоянието на административното обслужване в община Червен бряг. Техническа 

обезпеченост за предоставяне на електронни административни услуги; Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състоянието на административното обслужване в 

община Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни 

административни услуги ,съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка шеста:  

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

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

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

Общински съвет Червен бряг,   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 733 

 

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. № 07-01-304/09.11.2022 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 14 и 15 ноември 2022 

година, Устно  предложение от  общински съветник Петко Ивайлов Петков, направено 

на заседанието на Общинския съвет  за организиране на среща с фирмата изпълнител 

на ремонта на обходен път  Маркова могила- Пети квартал с комисията по ФСПБ за 

заседанието  на комисията  през месец декември, 

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. Възлага кмета на общината да  организира среща с фирмата изпълнител на 

ремонта на обходен път  Маркова могила- Пети квартал с комисията по ФСПБ за 

заседанието  на комисията  през месец декември. 

 

По т.1 решението е прието  с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА,  2 против и 4  

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.2 решението е прието  с явно   гласуване  с 19  гласа ЗА, без против и 5  

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

съветниците в Общинския съвет 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка седма: 

Предложние относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 734 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-306/09.11.2022 г. предложeние относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по процедура за 

прием на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 

година, 

Р Е Ш И: 

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

процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за 

развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с проект/и по гореописаната процедура. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка осма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 735 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-308/09.11.2022 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по процедура за 

прием на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за 

развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г. 



3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с проект/и по гореописаната мярка. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка девета: 

Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по  подмярка 

1  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ 

(Подмярка 1), част от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ 

съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България 

На основание резултатите от  проведените гласувания, Общински съвет Червен 

бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 736 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от 

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

307/09.11.2022 г. предложение относно кандидатстване с проектни предложения по  

подмярка 1  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ 

съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 

година, 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие  Община Червен бряг да кандидатства с проектни предложения по  

подмярка 1  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния 

сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция „Енергийна ефективност в 

сграден фонд“ съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на 

Република България.  

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме необходимите 

действия по подготовка и подаване на проектното предложение, както и за 

сключване на административен договор за изпълнение на проекта, в случай на 

одобрение за финансиране. 

 

МОТИВИ: 

Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА във връзка с изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция “Енергийна ефективност в сграден фонд“ 

съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.  

 

 



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

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

14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

 Възлага на Кмета на общината да се сформира комисия, която да направи 

проверка на състоянието  на детските площадки на територията на община Червен бряг, 

вкл. в детските  градини и за заседанието на Общински съвет през месец декември за 

внесе информация от проверката. 

 

 

По т.І решението е прието  с поименно   гласуване  с 28  гласа ЗА,  без против и 

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІ решението е прието  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 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка десета:  

Предложение от общински съветник Петър Петров относно проблем с градския 

автобусен транспорт  и Информация относно организацията на функционирането 

на градската автобусна линия и изпълнението на сключения с фирма СПАРК 2012 

ЕООД договор на 01.08.2022г, както и изплатените финансови средства по този 

договор.) 
Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 737 

 

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

връзка с представеното в Общински съвет с вх. № 01-01-31/09.11.2022 г.  предложение 

от общински съветник Петър Петров относно проблем с градския автобусен транспорт  и 

Информация с вх. № 06-01-31(2)/10.11.2022 г. от Кмета на общината  относно 

организацията на функционирането на градската автобусна линия и изпълнението на 

сключения с фирма СПАРК 2012 ЕООД договор на 01.08.2022г, както и изплатените 

финансови средства по този договор, Предложения от всички комисии от заседания, 

проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

І.Приема Информация с вх. № 06-01-31(2)/10.11.2022 г. от Кмета на общината  

относно организацията на функционирането на градската автобусна линия и 

изпълнението на сключения с фирма СПАРК 2012 ЕООД договор на 01.08.2022г, както и 

изплатените финансови средства по този договор, съгласно приложението. 

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

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология и 

Комисията по  „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права” 

от заседания, проведени на 15.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1.Кметът на общината да  организира поставянето на спирки за  градските 

автобуси със съответното  обозначение и  ясно изписано разписание на автобусите от 

градската автобусна линия. 

Срок: до края на м. декември 2022 г. 

2.Кметът на общината да организира  обособяването на спирките по 

извънградските автобусни линии. 

Срок: до края на м. декември 2022 г. 

3. Кметът на общината да организира поставянето на разписания на автобусите на   

всички  автобусни спирки по извънградските автобусни линии. 

Срок: до края на м. декември 2022 г. 

4. Кметът на общината, на основание чл.9, ал.2 от подписания договор с 

изпълнителя да му даде  задължителни  за изпълнение указания  за поставяне на  

автобусно разписание за градските автобусни линии на таблото в автогарата, 

както и за наличието на табелки за маршрути  на всички автобуси вкл. и на тези 

по градската автобусна линия. 



Срок: до края на м. декември 2022 г. 

 

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

съветник Петър Петров, направено на заседанието на Общинския съвет 

Р Е Ш И: 

До края на месец декември 2022 г. да се проведе разширено заседание на 

комисията по ТЗОРСГП, с участието на работодатели и представители  на Общинска 

администрация, на което заседание да се обсъдят промени в транспортната схема на 

общината с оглед осигуряване по-добра възможност за автобусен транспорт на 

работещите на смени/дневни и нощни/, включително и тези от отдалечени населени 

места в Общината. Предложението за промени в транспортната схема да се разгледа от 

Общински съвет на сесията през месец януари 2023 г. след обсъждането му в 

постоянните комисии. 

 

По т.І решението е прието  с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА,  без против и 

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІ решението е прието  с поименно   гласуване  с 27  гласа ЗА, без против и 

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІІ решението е прието  с поименно   гласуване  с 27  гласа ЗА, без против и 

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

съветниците в Общинския съвет 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка единадесета: 

Предложение относно  разрешаване изработването на частично изменение на Общ 

устройствен план(ОУП) на гр. Червен бряг за промяна предназначението на 

всички  имоти в кадастрален район 80501.530 по КК и КР за землището на гр. 

Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 738 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124 от ЗУТ, както и 

обстоятелствата и изискванията за изменения на действащи устройствени планове, 

записани в чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл. 136 от ЗУТ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-309/10.11.2022 г. предложение относно  

разрешаване изработването на частично изменение на Общ устройствен план(ОУП) на 

гр. Червен бряг за промяна предназначението на всички  имоти в кадастрален район 

80501.530 по КК и КР за землището на гр. Червен бряг, Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 14 и 15 ноември 2022 година, 

Р Е Ш И: 

         1. Разрешава изработването на частично изменение на Общ устройствен план 

(ОУП) на гр.Червен бряг за промяна предназначението на всички имоти в 

кадастрален район 80501.530 по КК и КР за землището на гр.Червен бряг. 

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

внесеното Техническо задание за изработване на цитираното в т.1 изменение на ОУП и 

определя: 

- обхвата на изменението на изменението на ОУП Червен бряг - всички 

поземлени имоти в кадастрален район 80501.530 по КК и КР за землището на гр.Червен 

бряг; 

- целта на разработката – промяна предназначението на всички имоти в 

кадастрален район 80501.530 по КК и КР за землището на гр.Червен бряг, което от "за 

транспортни дейности" и "за озеленяване" да стане "за производствени дейности" в 

предимно производствена устройствена зона (Пп); 

- видът на устройствения план – частично изменение на Общ устройствен план 

по чл.104 от ЗУТ. 

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

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

Общински съвет Червен бряг. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка дванадесета: 

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг   за 2022 г. 

 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 739 

 

А.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. № 07-01-310/10.11.2022 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 14 и 15 ноември 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 ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

     1.1. Бюджетни взаимоотношения                                 било   става     разлика 

-§ 3113“Целева субсидия за капиталови разходи“              0      24696      +24696 

 

1.2. В изпълнение на ПМС №269/2022 и ФО на Министерство на финансите 

№65/20.09.2022г., ПМС №300/2022 и ФО на Министерство на финансите 

№69/11.10.2022г.:   

     А/ Бюджетни взаимоотношения                                 било   става     разлика 

-§3118 „Получени от общините трансфери 

за др. целеви разходи от ЦБ                                             241558    1201089  +959531 

                                   

        1.3./Трансфери между бюджети                                      било   става     разлика 

- § 6101 „Получени трансфери”  /от МОН/                          0        572763    +572763 

 

2.ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Постъпления от продажба на нефинансови активи било   става     разлика 

-§ 4022 „Постъпления от продажба на сгради”             140000   215900    +75900                                  

- § 4040 „Постъпления от продажба на земя”                 60000     69900      +9900                            

  

      2.2. Бюджетни взаимоотношения                                      било   става        разлика 

-§ 3113“Целева субсидия за капиталови разходи“    749802   725106        -24696 

       

 

1.3.В изпълнение на Споразумение № РД-02-30-163/27.10.2022г. с МРРБ : 

         А/Трансфери между бюджети                                      било   става     разлика 

- § 6101 „Получени трансфери”  в т.ч. за                             0      249107     +249107                                        



  финансиране на местни дейности    

                                     

2.4.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС    било   става     разлика 

  -§ 6202  „Предоставени трансфери между 

  бюджети и сметки за средствата от ЕС“ /-/                     /-/3076750   /-/2221205   +855545 

 

2.5.Временни безлихвени заеми                                                       било    става  разлика 

- § 7600 „Временни  безлихвени заеми между бюджети 

и сметки за средства от ЕС”                                       +725641   +1395101    +669460 

 

2.6.Заеми от банки и др. лица в страната                                  било   става     разлика 

- § 8382 „Погашения по дългосрочни 

-  заеми от др. лица в страната“                                      -804337  -2546459    -1742122 

В това число 

- § 8389 „На фонд ФЛАГ ЕАД“ /проект „Свлачище“/  -737021  -2479143   -1742122      

 

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

както следва: 

 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

    - § 0208 „Обезщетения за персонала ”                                          2585    30521     +27936 

 

1.2. Функция “Отбрана и сигурност”                                        било    става    разлика 

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

    - § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”          6520        5630        -890 

 

б/Дейност  284 “Ликв. на последиците от ст. бедствия” 

-§ 5100 „ОР на ДМА“                                                                 211149   1011202    +800053 

 

1.3. Функция “Образование”                                                         било    става    разлика 

а/Дейност  322 “Неспециализирани училища,  

без професионални гимназии”           

 -§1030 „Текущ ремонт”                                                     145142   164374   +19232              

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”               0           156311    +156311       

     

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

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                          12445      0        -12445                                                   

           -§5205 „Придобиване на стопански инвентар”                    12555    13439   +884    

 

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

а/Дейност  738 “Читалища” 

-§1030 „Текущ ремонт”                                                     53262    77080     +23818 

 

 

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

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  



                неотложни разходи”                                                 30672     0       -30672    

     

  2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

    - § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”               3700   3104       -596 

 

2.2. Функция “Образование”                                                         било    става    разлика 

а/ Дейност 311 „Детски градини“ 

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                           4252   19266     +15014 

 

2.3. Функция “Здравеопазване”                                                      било  става    разлика 

а/Дейност  412 “МБАЛ” 

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”     37680   69144       +31464 

- § 4309 „Други субсидии и плащания“                               62510   77771       +15261 

                                       

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

а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 

- §1020 „Разходи за външни услуги“                                      36310   39010      +2700            

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

- §1020 „Външни услуги”                                                         40628     46628   + 6000  

- §1030 „Текущ ремонт”                                                       1036875   1092498 +55623 

- § 5100 „ОР на ДМА“                                                         2032453   2281560 +249107 

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

      -     §1020 „Външни услуги”                                                        68988   73988     +5000                                             

      -     §1030 „Текущ ремонт”                                                        702722   671253   -31469 

      -     § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения“        57720   1560      -56160 

 

г/Дейност 623 “Чистота” 

                   -§1020 „Разходи за външни услуги“                       938319   753062      -185257                        

                                                    

2.5. 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“                                        292000   296000     +4000 

 

б/Дейност 745 “Обредни домове и зали” 

-     §1020 „Външни услуги”                                                             91828   92848        +1020 

  

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

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                              40713   0           -40713 

 

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 



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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         9700   11700    +2000     

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         22000   29000    +7000                                      

          

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         8200    10200    +2000                                      

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         6200    7600    +1400         

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         7000    7500    +500                                                              

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         14500    15700    +1200                                                              

 

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         17200    19200    +2000                                                              

  

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

2022г., както следва: 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 



а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         5000    6000    +1000          

  

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

б/Дейност 604 “Осветление на улици и площади” 

- § 1016 „Вода, горива и енергия“                                         7500    12500    +5000                                                                                                                  

  

Х. Променя плана на разходите по бюджета на  ПГХТ „Юри Гагарин“ гр. 

Червен бряг за 2022г., както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Образование”                                                 било    става    разлика 

d/Дейност  326 “Професионални гимназии и  

паралелки за професионална подготовка“ 

-§ 5100 „ОР на ДМА“                                                                 0       405702       +405702 

 

ХІ. Променя плана на разходите по бюджета на  ДГ „Пролет“ гр. Койнаре за 

2022г., както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Образование”                                                 било    става    разлика 

а/ Дейност 311 „Детски градини“ 

 -§1030 „Текущ ремонт”                                                            9000   49675      +40675 

 

ХІІ. Променя плана на разходите по бюджета на  ОУ „Хр. Смирненски“ гр. 

Койнаре за 2022г., както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Образование”                                                 било    става    разлика 

а/Дейност  322 “Неспециализирани училища,  

без професионални гимназии”           

             -§1030 „Текущ ремонт”                                                  0    126386      +126386 

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

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на      7 096 924 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.  –181 440 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. 

6. Целеви трансфери 2022г.-1 614 340 лв. 

 

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

съветник Петя Веселинова Митрашкова направено на заседанието на Общинския съвет   

Р Е Ш И :   

Възлага на Кмета на общината за следваща актуализация  на бюджета или за 

бюджет 2023 година  да се изготви КСС и се включи  ремонт на отоплителната 

инсталация на читалищния салон "Н. Йонков Вапцаров", гр. Червен бряг. 

 

По буква А решението е прието  с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА,  1 

против и 3  въздържали  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет 



По буква Б решението е прието  с поименно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без 

против и 1  въздържал  се от общо 22  гласували общински съветници при общ брой 29 

на съветниците в Общинския съвет 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

Относно точка тринадесета:  

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 

№ 740 

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

на общината с вх. № 07-01-297/04.11.2022 г.  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 15.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1.Да   се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на Д. И. Л. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв.  на Л. В. И. 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 600лв. на М. П. В. от с.Рупци, 

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 1000лв. на  А. М. А.  от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

      5. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на 400лв. на П. Ц. Р.  от гр.Червен 

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

финансова помощ. 

 6.Да не се отпуска  финансова помощ на  М. И. Н.  от гр.Червен бряг, ул. 

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

на еднократна финансова помощ. 

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

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

финансова помощ. 

8.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 350лв. на  В. А. С. от с.Реселец, 

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  5000лв. на  Х. П. Б. от 

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

еднократна финансова помощ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                          

       /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка четиринадесета:  

Заявление  относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

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

методите на арт. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 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 

№ 741 

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

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

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

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание 

проведено на 15.11.2022 година 

 Р Е Ш И: 

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

530/12.10.2022 г.,регистрирано в деловодството на  Община Червен бряг Червен бряг  

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

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

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

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка петнадесета: 

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 

80501.807.112, с площ 2 812 кв. м., начин на трайно ползване: за друг обществен 

обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, заедно с 

изградена в имота сграда с идентификатор 80501.807.112.1 с площ 110 кв. м., 

предназначение: селскостопанска сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ул. Южна 

промишлена“, съгласно АОС 2413/15.03.2019 г. 

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 

№ 742 

 

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

ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, Раздел ІІІ, буква Б, т. 10 от 

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

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

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-289/28.10.2022 г. предложение 

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

собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 80501.807.112, с площ 2 

812 кв. м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, заедно с изградена в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1 с площ 110 кв. м., предназначение: селскостопанска 

сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ул. Южна промишлена“, съгласно АОС 

2413/15.03.2019 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от  заседание, проведено на  14.11.2022 г. 

 

Р Е Ш И: 
 

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

собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 80501.807.112, с 

площ 2 812 кв. м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, заедно с изградена в 

имота сграда с идентификатор 80501.807.112.1 с площ 110 кв. м., 

предназначение: селскостопанска сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ул. 

Южна промишлена“, съгласно АОС 2413/15.03.2019 г., в размер на 22 700 

/двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева без ДДС. 

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

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

собственост описан в т. 1, при начална тръжна продажна цена, в размер на 22 700 

/двадесет и две хиляди и седемстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в размер на 

10% от началната тръжна продажна цена. 



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

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

представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове: 3/трима/ общински съветника. 

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

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

подписването на договор за покупко – продажба. 

5.В изпълнение на т.3 с 21  гласа ЗА, без против и без  въздържали се от общо 21  

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

определя за участие  в комисията  общински съветници Красимир Митков Ангелов, 

Илиан Георгиев Илиев, Евгени Красимиров Топалски и Тодор Иванов Тодоров , за 

резервни Атанас Цветанов Атанасов, Петко Ивайлов Петков  и Красимир Алеков 

Евтимов. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка шестнадесета:  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в 

сграда(апартамент) с идентификатор 80501.805.411.2.8 с площ  60,14 кв.м. с 

прилежащи части: маза №8 с площ 5,50 кв.м. и 2,738%  идеални части от общите 

части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ЖК „Победа“, бл.6/70, вх.А, ет.3, 

ап.8, актуван с АОС № 2455/21.04.2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 743 

 

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-291/01.11.2022 г. предложение относно приемане на 

пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ: самостоятелен обект в сграда(апартамент) с идентификатор 

80501.805.411.2.8 с площ  60,14 кв.м. с прилежащи части: маза №8 с площ 5,50 кв.м. и 

2,738%  идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ЖК 

„Победа“, бл.6/70, вх.А, ет.3, ап.8, актуван с АОС № 2455/21.04.2020 г., Предложение 

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

заседание, проведено на  14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

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

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.805.411.2.8 с площ 60,14 кв. м. с прилежащи части: маза № 8 с 

площ 5,50 кв. м. и 2,738 % идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: 

град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап.8 , актуван с АОС № 

2455/21.04.2020 г. в размер на 20 700 / двадесет хиляди и седемстотин лева/ лева без 

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

80501.805.411.2.8 е 7 509,40 лв. /седем хиляди петстотин и девет лева и четиридесет 

стотинки/ съгласно удостоверение изх. № 6510054371/27.10.2022 г. 

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

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

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

идентификатор 80501.805.411.2.8 с площ 60, 14 кв. м.  с прилежащи части: маза № 8 с 

площ 5,50 кв. м. и 2,738 % идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: 

град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап.8 , актуван с АОС № 

2455/21.04.2020 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 20 700 / двадесет 

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

началната тръжна цена. 



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

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

съветника, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове:  3/трима/ общински съветника. 

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

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

договорите за покупко – продажба. 

V.В изпълнение на т.ІV с 23  гласа ЗА, без против и без  въздържали се от общо 23  

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

определя за участие  в комисията  общински съветници Красимир Митков Ангелов, 

Илиан Георгиев Илиев, Евгени Красимиров Топалски и Тодор Иванов Тодоров , за 

резервни Атанас Цветанов Атанасов, Петко Ивайлов Петков  и Красимир Алеков 

Евтимов 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка седемнадесета: 

Предложение относно предоставяне на общински недвижим имот-публична 

общинска собственост, представляващ помещение №3.12 с площ 14,70 кв.м., 

находящо се на Общински пазар- Червен бряг с административен адрес гр. Червен 

бряг, ул. „Княз Борис І“ № 18 за временно и възмездно ползване от „Сдружение на 

кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217 за осъществяване 

на обществена и социална дейност за срок от 5(пет) години. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 2 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 

№ 744 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, 

във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – 

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

294/02.11.2022 г. предложение относно предоставяне на общински недвижим имот-

публична общинска собственост, представляващ помещение №3.12 с площ 14,70 кв.м., 

находящо се на Общински пазар- Червен бряг с административен адрес гр. Червен бряг, 

ул. „Княз Борис І“ № 18 за временно и възмездно ползване от „Сдружение на кметовете 

на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217 за осъществяване на обществена 

и социална дейност за срок от 5(пет) години, Предложение от Комисията по Общинска 

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

14.11.2022 г. 

Р Е ШИ: 

1. Упълномощава кмета на община Червен бряг да сключи договор за наем със 

„Сдружение на кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217 за 

временно и възмездно ползване на общински недвижим имот, представляващ 

помещение публична общинска собственост № 3.12 с площ от 14.25 кв.м., необходимо 

за нуждите на сдружението, находящо се на Общински пазар – Червен бряг за 

осъществяване на обществена и социална дейност от сдружението за срок от 5 /пет/ 

години. 

2. Определя начална месечна наемна цена в размер на 159.86 /сто петдесет и 

девет лева осемдесет и шест стотинки/ месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс към м. септември 2022 г. в размер на 12.2%, обявена в НСИ, 

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

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

на територията на Община Червен бряг. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка осемнадесета: 

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване на 

помещения № 2 и № 5 със обща ЗП 24,20 кв. м. – частна общинска собственост, 

находящи се на първия етаж в дясно в сграда с идентификатор 80501.801.537.1 по 

КККР на гр. Червен бряг в гр. Червен бряг, ул. „Любен Каравелов“ № 2а 

в  квартал 9, съгл. АОС № 249/08.10.2001 г., за нуждите на Сдружение „ДИАБЕТ – 

ЧЕРВЕН БРЯГ“. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 745 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, и чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на 

пенсионерите и инвалидите в Община Червен бряг, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-296/03.11.2022 г. предложение относно 

предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещения № 2 и № 5 със обща ЗП 

24,20 кв. м. – частна общинска собственост, находящи се на първия етаж в дясно в 

сграда с идентификатор 80501.801.537.1 по КККР на гр. Червен бряг в гр. Червен бряг, 

ул. „Любен Каравелов“ № 2а в  квартал 9, съгл. АОС № 249/08.10.2001 г., за нуждите на 

Сдружение „ДИАБЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, Предложение от Комисията по Общинска 

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

14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс за нуждите на „ДИАБЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“, помещения № 2 и № 5 със обща 

ЗП 24,20 кв. м. – частна общинска собственост, находящи се на първия етаж в дясно в 

сграда с идентификатор 80501.801.537.1 по КККР на гр. Червен бряг, в гр. Червен бряг, 

ул. „Любен Каравелов“ № 2а в  квартал 9, съгл. АОС № 249/08.10.2001 г. за нуждите на 

Сдружение „ДИАБЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“,  за срок от 5 /пет/ години. 

 

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

бряг, чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за 

нуждите на Сдружение – „ДИАБЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ“. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка деветнадесета: 

Предложение относно обособяване на площадка с площ 20 кв.м. за поставяне на 

павилион, находящ се в с. Глава в близост до автоспирка за срок от 5(пет) години. 

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 

№ 746 

 

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, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-299/08.11.2022 г. 

предложение относно обособяване на площадка с площ 20 кв.м. за поставяне на 

павилион, находящ се в с. Глава в близост до автоспирка за срок от 5(пет) години, 

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

стопанство от  заседание, проведено на  14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1. Допълва схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ с нова площадка с 

площ 20.00 кв.м. находяща се в с. Глава в близост до автоспирка, съгласувана от Главен 

архитект на община Червен бряг. 

 2. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8, раздел I и II 

от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

площадка с площ 20.00 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се в с. Глава в близост 

до автоспирка за срок от 5 /пет/ години. Определя начална тръжна месечна наемна 

цена, съгласно Приложение № 6 към Раздел Х, Глава VІІ /Наемни цени на общински 

пазар /т. 7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Червен бряг в размер на 79.00 /седемдесет и девет/ 

лева без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен индекс към м. септември 2022 г. 

в размер на 12.2%, обявена в НСИ и депозит за участие в размер на 158.00 /сто и 

петдесет и осем/ лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

състав от 5 /пет/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника, председател,  

правоспособен юрист и Кмета на населеното място. 

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник и резервен член на 

мястото на кмета на населеното място. 

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 спечелилият участник. 

 

 



5.В изпълнение на т.3 с 25  гласа ЗА, без против и без  въздържали се от общо 25  

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

определя за участие  общински съветници Красимир Алеков Евтимов и Евгени 

Красимиров Топалски, за резервен член Красимир Митков Ангелов и Атанас Цветанов 

Атанасов за резервен член за кмет на населеното място. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка двадесета:  

Предложение относно отдаване под наем на масивна сграда/павилион за закуски/, 

находяща се в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Рупци. 

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 

№ 747 

 

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. № 07-01-298/08.11.2022 г. предложение относно отдаване под 

наем на масивна сграда/павилион за закуски/, находяща се в двора на ОУ „Христо 

Ботев“ с. Рупци, Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, 

гори и водно стопанство от  заседание, проведено на  14.11.2022 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, 

представляващ масивна сграда (павилион за закуски) със застроена площ 7,50 кв.м., 

находяща се в югоизточния ъгъл на УПИ III – 143, кв. 1 по плана на с. Рупци, в двора 

на ОУ „Христо Ботев“, съгласно АОС № 2662 от 14.03.2022 г. за поправка на акт за 

публична общинска собственост № 124/29.09.1998 г. Определя начална тръжна месечна 

наемна цена не по - ниска от 60.00 /шестдесет/ лева без ДДС, и депозит за участие 

120.00 /сто и двадесет/ лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

състав от 5 /пет/ члена, от които 2 /двама/ общински съветника, председател,  

правоспособен юрист и  директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци. 

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник и 1/един/ резервен член 

на мястото на директора на ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци. 

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

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

договор със спечелилия участник. 

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

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

определя за участие  общински съветници Красимир Алеков Евтимов и Евгени 

Красимиров Топалски, за резервен член Красимир Митков Ангелов и Атанас Цветанов 

Атанасов за  резервен за директора на  ОУ „Хр. Ботев“ с. Рупци 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка двадесет и първа: 

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на управление и 

стопанисване  на помещение-публична общинска собственост с площ от 39.20 кв. 

м., находящо се в Читалищен комплекс, на втори етаж  вдясно от стълбището с 

вход откъм улица „Васил Априлов“ за нуждите на „Школа по изобразително 

изкуство“  към Община Червен бряг с ръководител Ивалина Иванова. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 748 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, чл. 12, ал. 3 от ЗОС във вр. с чл. 14, 

ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-305/09.11.2022 г. предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на 

управление и стопанисване  на помещение-публична общинска собственост с площ от 

39.20 кв. м., находящо се в Читалищен комплекс, на втори етаж  вдясно от стълбището 

с вход откъм улица „Васил Априлов“ за нуждите на „Школа по изобразително 

изкуство“  към Община Червен бряг с ръководител Ивалина Иванова, Предложение от 

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

заседание, проведено на  14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

І. Дава съгласие да се предостави на „Школа по изобразително изкуство“ към 

Община Червен бряг с ръководител Ивалина Иванова безвъзмездно право на  

управление и стопанисване без търг или конкурс помещение с площ 39,20 кв. м. – 

публична общинска собственост, находящо се в Читалищен комплекс, на втори етаж 

вдясно от стълбището с вход откъм улица „Васил Априлов“, в сграда с идентификатор 

80501.801.40.4 по КККР на гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 17, квартал 119, парцел I 

по ПУП – ПРЗ от 1998 г., съгласно АОС № 2067/05.02.2022 г. за срок от 2 /две / години. 

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

бряг, чрез сключване на договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление 

и стопанисване за нуждите на „Школа по изобразително изкуство“ към Община Червен 

бряг с ръководител Ивалина Иванова. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка двадесет и втора: 

 Предложение относно предоставяне на специален автомобил за нуждите на 

"МБАЛ-Червен бряг"ЕООД 

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 

№ 749 

 

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

ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 1 от 

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

311/14.11.2022 г. предложение относно предоставяне на специален автомобил за 

нуждите на "МБАЛ-Червен бряг"ЕООД; Предложение от Комисията по Общинска 

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

14.11.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно право на управление и 

ползване за срок от 5 години, собственият на Община Червен бряг  специален 

автомобил „Форд Транзит“, с рег. № ЕН 8516 КВ, цвят: бял, фабричен номер на 

двигател FM15102, номер на шаси: WF0XXXTTGXFM15102, придобит съгласно 

договор рег. № 98-00-510/11.04.2016 г. по проект „Достоен и независим живот в 

общността“ за нуждите на „МБАЛ-Червен бряг“ ЕООД, за транспорт на болните на 

хемодиализа. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 41  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 23.11.2022 г. 

 

Относно точка двадесет и трета:  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ друг вид обществена сграда (пристройка за банкомат) на един 

етаж със застроена площ 5.00 кв. м. с идентификатор № 80501.801.87.4 по КК и КР 

на гр. Червен бряг, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 8 в ПИ 80501.801.87, 

за срок от 5 /пет/ години. 

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 

№ 750 

 

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

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-313/18.11.2022 г. предложение относно 

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ друг вид обществена 

сграда (пристройка за банкомат) на един етаж със застроена площ 5.00 кв. м. с 

идентификатор № 80501.801.87.4 по КК и КР на гр. Червен бряг, находяща се на ул. 

„Стефан Караджа“ № 8 в ПИ 80501.801.87, за срок от 5 /пет/ години,  

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, 

представляващ друг вид обществена сграда (пристройка за банкомат) на един етаж със 

застроена площ 5.00 кв. м. с идентификатор № 80501.801.87.4 по КК и КР на гр. Червен 

бряг, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 8 в ПИ 80501.801.87,  съгласно 

нотариален акт № 157, т. III, рег. № 5699, дело № 318/26.10. 2022 г. на нотариус Ясен 

Янев, рег. № 022 на НК, за срок от 5 /пет/ години. 

            2. Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 77.00 лв. 

/седемдесет и седем лева/ на месец без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен 

индекс към месец септември 2022 г. в размер на 12.2 %, обявена в НСИ и депозит за 

участие 154.00 лв. /сто петдесет и четири лева/, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

            3. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на тръжна 

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 24  гласа ЗА, без против и без  въздържали се от общо 24  

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

определя  за участие в комисията  общински съветници Красимир Митков Ангелов и 

Евгени Красимиров Топалски, за резервен член  Атанас Цветанов Атанасов . 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 


