
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно приемане на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. 

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

община Червен бряг. 

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 

№ 101 

 

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

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

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

съвет  с вх. № 07-01-52/10.03.2020г. предложение относно приемане на бюджетната  

прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

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

от заседания от 21.04.2020 година,  

Р Е Ш И:     

Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2021г.-2023г. 

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

съгласно БЮ№1/10.02.2020г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за  периода 2021г.- 2023г. 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

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

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

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    гласуване  с 23  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 102 

 

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

представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-55/10.03.2020 г. 

и вх. № 07-01-81/13.04.2020 г. информации 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., реш.№ 

1021/30.07.2018г.и  реш. № 1270/23.04.2019 г.), Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информации в изпълнение на реш.№ 232/25.04.2016 г.; реш.№ 

279/27.06.2016 г.; реш.№ 988/26.06.2018 г., реш.№ 1021/30.07.2018 г.и  реш. № 

1270/23.04.2019 г. относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на община Червен бряг, съгласно приложенията. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Информация относно потенциално опасни обекти на територията на община 

Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия. 

. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 103 

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

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-54/10.03.2020 г. информация 

относно потенциално опасни обекти на територията на община Червен бряг и 

планираните мерки от общинското ръководство   за защита на населението от аварии и  

стихийни бедствия  , Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 

21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно потенциално опасни обекти на територията на 

община Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия , съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2019 г.-31.12.2019 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 104 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.40, 

ал.2 от ЗВОПС , представения от Вътрешния одитор в Общински съвет с вх. № 026-00-

1/11.02.2020 г.  Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг 

за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г., Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг 

за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г., съгласно приложението. 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Актуализирани:Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2020-

2022 год. 

Годишен план за одитните ангажименти през 2020 год. на вътрешния одитор в 

Община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 105 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.34, 

ал.5 от ЗВОПС и представените от Вътрешния одитор в Общински съвет с вх. № 026-

00-3/27.03.2020 г. Актуализиран Стратегически план за одитните ангажименти за 

периода 2020-2022 год. и Актуализиран Годишен план за одитните ангажименти през 

2020 год. на вътрешния одитор в Община Червен бряг ,  Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И:  

Приема  за сведение Актуализиран Стратегически план за одитните 

ангажименти за периода 2020-2022 год. и Актуализиран Годишен план за одитните 

ангажименти през 2020 год. на вътрешния одитор в Община Червен бряг , съгласно 

приложенията. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно приемане на проект на  Наредба за изменение  и допълнение 

на Наредба за отпускане и изплащане  на еднократни  парични помощи за 

стимулиране раждането и отглеждането на деца  от община Червен бряг (приета с 

решение № 598/25.05.2017 г.) 

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

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

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 106 

 

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

представеното от Обществения съвет по социално подпомагане при Общински съвет 

Червен бряг  в Общински съвет с вх. № 022-00-2/25.02.2020 г. предложение относно 

приемане на проект на  Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за отпускане и 

изплащане  на еднократни  парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането 

на деца  от община Червен бряг (приета с решение № 598/25.05.2017 г.), Предложения 

от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема изменения  и допълнения на Наредба за отпускане и изплащане  на 

еднократни  парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца  от 

община Червен бряг (приета с решение № 598/25.05.2017 г.),  както следва: 

В глава I-Общи положения, 

 

Стар Чл.2, ал. (1) Майката и бащата са пълнолетни (навършили 18-години) към 

датата на раждане на детето и със завършено задължително образование за Република 

България. 

Чл.2, ал.1– отпада думата „задължително“  и  става  със „ средно“  

Чл.2, ал.1  изм. Майката и бащата са пълнолетни (навършили 18-години) към датата на 

раждане на детето и със завършено средно  образование за Република България. 

В чл.2. се създава нова алинея 6 Родителите да са с непрекъснати 

здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението. 

В чл.2 се създава нова алинея 7 Родителите да нямат задължения към община 

Червен бряг. 

В чл. 2 се създава нова ал. 8 „Проверка на обстоятелствата по чл. 2, ал. 6 и ал. 7 

се извършва служебно от Общинска администрация.  

 

В Глава II –Изисквания за отпускане на еднократна парична помощ при 

раждане/ осиновяване на дете (деца) 

Стар Чл.6. Еднократна парична помощ при раждане/осиновяване на дете(деца) се 

отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец, утвърден от 

Общински съвет Червен бряг (образец приложение № 1). 
 



Стар Чл.6. ал.(1) Заявление-декларацията се подава от един от родителите. 

 Отпада текста на чл.6,ал.1.  

Чл.6 става чл.6, ал.1 като след текста се добавя- заявление-декларация се подава 

от един от родителите. 

Чл.6.(1) става  изм. Еднократна парична помощ при раждане/осиновяване на 

дете(деца) се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец, 

утвърден от Общински съвет Червен бряг (образец приложение № 1). Заявление-

декларацията се подава от един от родителите. 

 

 В чл.6(2) се създават нови  точки както следва: 

 Т.9 Удостоверение за  липса на задължения към община Червен бряг 

Т.10 Справка за непрекъснати здравноосигурителни права към датата на 

подаване на заявлението. 

В чл.6, ал.2 в т.7-отпада думата „при развод“. 

В чл.6 се създава нова ал.4 - Документите по  чл.6, ал.2 , т.3, т.4, т.5, т.6, т.9 и 

т.10 се събират служебно от длъжностно лице от общинска администрация  

 

В чл.8 отпадат  ал.2 и ал.3 

 

Глава III-Размер и изплащане на еднократна парична помощ 

Чл.9 става- за първо дете-500лв., за второ-700лв., за трето-400лв.  

В чл.10- 500лв. става 600лв. 

 

Глава IV- Контрол става -Контрол и ред за обжалване 

Създава се нов чл.13- Заявленията, които са получили отказ за отпускане на 

еднократна парична помощ могат да се обжалват в двуседмичен срок от обявяването 

им пред Обществен съвет за социално подпомагане при Общински съвет Червен бряг. 

 В приложение 1   в т.4 отпада  думата „задължително“ и става „средно“ 

   В приложение 1 от документите  за прилагане    отпадат т.3, т.4, т.5 и т.6 

 В приложение 1  от  документите  за прилагане  в т.7 отпадат думите „при 

развод“. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на годишен финансов отчет  за 2019 г. на 

спортните клубове на територията на община Червен бряг, информация за 

дейността им през 2019 г. и   разпределяне на  субсидията за 2020 г. 

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

5  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 

№ 107 

 

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

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

2020 година, съгласно Решение № 56/28.01.2020 г. и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-61/11.03.2020 г.  предложение относно 

приемане на годишен финансов отчет  за 2019 г. на спортните клубове на територията 

на община Червен бряг, информация за дейността им през 2019 г. и   разпределяне на  

субсидията за 2020 г., Предложение от Петьо Костов  - председател на Общински съвет 

да се   приеме  годишен финансов отчет  за 2019 г. на спортните клубове на територията 

на община Червен бряг и информация за дейността им през 2019 г.  и да се 

отложи   разпределяне на  субсидията за 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  годишен финансов отчет  за 2019 г. на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг и информация за дейността им през 2019 г. 

съгласно  приложението. 

Отлага  разпределяне на  субсидията на спортните клубове за 2020 г. до 

възстановяване на спортно състезателната дейност и тренировъчния процес на 

спортните  клубове. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма. Предложение относно отпускане финансова помощ на 

граждани.  

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 

№ 108 

 

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

на общината с вх. № 07-01-49/09.03.2020г. и с вх. № 07-01-83/14.04.2020г.   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, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

1.Да не  се отпуска финансова помощ на Г. Х. А.   от с. Глава, ул. „.., поради 

липса на основание по раздел III,чл.5, ал.2, т.3 и по раздел IIIчл.5, ал.2, т.10  от 

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

         2.Да не се отпуска  финансова помощ на И. И. И.  от с.Глава, ул. „., поради липса 

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

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на Г. Х. Г. от гр. Червен 

бряг, 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 В. М. М. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

      5. Да не се отпуска  финансова помощ на М. Ц. Б. от с.Ракита, ул. „., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да не се отпуска  финансова помощ на  А. А. О. от  с.Бресте, ул. „.,  поради 

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

еднократна финансова помощ. 

  7. Да не се отпуска  финансова помощ  на  Т. Н. К. от с. Сухаче, ул. „., на 

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

финансова помощ. 

      8. Да не се отпуска финансова помощ на Д. П. К.  от с. Лепица, ул.„., поради 

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

помощ. 

9. Да  се отпусне финансова помощ в размер на 200лв.  на Е. С. М. от гр.Червен 

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

финансова помощ. 

 



10.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на И.Н. П. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

         11.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на С. М. Р. от гр.Койнаре, 

ул. „…, на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

12. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на В. Л. П. от 

с.Чомаковци, 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 М. М. Ш. от с.Бресте, 

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 А. К. Д. от с.Чомаковци, ул. „., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 15. Да не се отпуска  финансова помощ на  М. П. Т. от  гр.Червен бряг , ул. „.., 

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

финансова помощ. 

  16. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв.  на  С. Д. П. от 

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

еднократна финансова помощ. 

      17. Да не се отпуска финансова помощ на Н. А. И. от с. Глава, ул.„.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

18. Да не  се отпуска финансова помощ  на С. К. Т. от с.Реселец, ул. „.., поради 

липса на основание по раздел II, чл.2, ал.1, т.2от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

19. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв.  на М. К. Д. от 

гр.Червен бряг , ул. „.., 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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Годишен финансов отчет за 2019 г.  на читалищата на територията на община 

Червен бряг,  информация за дейността през 2019 г. и за разпределението 

на  субсидията за 2020 г. 

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

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

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-48/09.03.2020 г. предложение относно  Годишен 

финансов отчет за 2019 г.  на читалищата на територията на община Червен бряг,  

информация за дейността през 2019 г. и за разпределението на  субсидията за 2020 г. ; 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен финансов отчет за 2019 г.  на читалищата на територията на 

община Червен бряг,  информация за дейността през 2019 г. и за разпределението на  

субсидията за 2020 г., съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Десета. Отчет на МКБППМН за  2019 г.  

 

 

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

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 

№ 110 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-45/05.03.2020 г. отчет на МКБППМН за  2019 г., 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на МКБППМН за  2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Информация за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и 

детски заведения на Община Червен бряг за 2020 година. 

Общински съвет Червен бряг   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 111 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-51/10.03.2020 г. информация за прилагане на системата 

на делегираните бюджети в учебните и детски заведения на Община Червен бряг за 

2020 година, съгл. чл.282 от Закона за предучилищното и училищно образование, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

 Приема информацията за прилагането на системата на делегираните бюджети в 

учебните и детски заведения на Община Червен бряг и разпределението по учебни и 

детски заведения на бюджета за 2020 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно приемане на Отчет за 2019 г. на Плана за действие на 

Община Червен бряг в изпълнение на Стратегията на област Плевен за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./ 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 112 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-62/11.03.2020 г. Предложение относно приемане на 

Отчет за 2019 г. на Плана за действие на Община Червен бряг в изпълнение на 

Стратегията на област Плевен за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите 

ситуация /2017 г.-2020 г./, Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 

21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

 Приема Отчет за 2019 г. на Плана за действие на Община Червен бряг в 

изпълнение на Стратегията на област Плевен за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно класификация на общинските жилища, отчет на комисията 

по жилищно настаняване, жилища нуждаещи се от  ремонт. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  със 17  гласа ЗА, 2 

против и 5  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 

№ 113 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 

1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-57/10.03.2020 г. предложение относно 

класификация на общинските жилища, отчет на комисията по жилищно настаняване, 

жилища нуждаещи се от  ремонт, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

I. Приема  класификацията на общинските жилища, както следва: 

  Жилища за отдаване под наем; 

  Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, на имоти, 

отчуждени за общински нужди; 

  Ведомствени жилища; 

  Резервни жилища. 

Групата на жилищата за отдаване под наем включва 7 броя къщи, придобити чрез 

отчуждително производство и 12 броя апартамента общинска собственост. 

Групата на ведомствените жилища включва 2 броя общински жилища, 

представляващи апартаменти, находящ се в гр. Червен  бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. 

Б, ет. 3, ап. 8 и  бл. 6/70, вх. Б, ет. 4, ап. 10.  

Групата на резервните жилища включва 2 броя общински жилища, 

представляващи апартамент, находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Цар Калоян‘‘ № 33, вх. 

Б, ет. 5, ап. 19 и апартамент, находящ се в гр. Червен  бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. Б, 

ет. 4, ап. 11. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА: 

 

1. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

КЪЩИ: 

гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘№ 20 

гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методий‘‘ № 12 

гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методий‘‘№ 14 

гр. Червен бряг, ул. ,,Шипка‘‘№ 8 

гр. Червен бряг, ул. ,,Антим I’’ № 44 

гр. Червен бряг, ул. ,,Неофит Рилски’’ № 17 



гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов’’ № 29А  

 

АПАРТАМЕНТИ: 

Гр. Червен бряг, ул.,,Струга‘‘№ 5, бл.,,Строител 2‘‘, ет. 1, ап. 3; 

Гр. Червен бряг, ул.,,Струга‘‘№ 5, бл.,,Строител 2‘‘, ет. 3, ап. 9; 

Гр. Червен бряг, 10 /десет/ броя апартамента, находящи се в сграда с идентификатор 

80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв.м, на 1, 4, 5 и 6 етаж. Предназначение: 

многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, жк. „Победа“, блок 6, вх. Б. 

 

2. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ 

СОБСТВЕНИЦИ, НА ИМОТИ, ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ; 

 

2.1 ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА 

АПАРТАМЕНТИ: 

с. Телиш, бл. 4, вх. А, ап.2; 

гр. Червен бряг, 18 /осемнадесет/ броя апартаменти, находящи се в сграда с 

идентификатор 80501.805.411.2 със застроена площ 203.00 кв.м, брой етажи: 6. 

Предназначение: многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, Ж.К. „Победа“, 

блок 6, вх. А. 

2.2. ЖИЛИЩА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ  

Гр. Червен бряг, 5 /пет/ броя апартамента, находящи се в сграда с идентификатор 

80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв.м, на 2/втори/ и 3 /трети/ етаж. 

Предназначение : многофамилна жилищна сграда в гр. Червен бряг, жк. „Победа“, блок 

6, вх. Б. 

 

3.  ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА  

гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. Б, ет. 3, ап. 8 

гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. Б, ет. 4, ап. 10 

 

4. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 
гр. Червен  бряг, ул. ,,Цар Калоян‘‘ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19 

гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. Б, ет. 4, ап. 11 

 

II.  Приема  отчета за работата на комисията по жилищно настаняване 

 

Комисията за картотекиране на крайно нуждаещи се граждани и настаняване под 

наем е сформирана, съгласно чл.18 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.  

Тя има за задача да разглежда постъпилите заявления и декларации от нуждаещи 

се граждани и да взема решение за включване или не включване на заявителите в 

картотеката, като определя степента на жилищната нужда. 

През 2019 г. за разглеждане са постъпили 19 заявления за картотекиране или за 

спешно настаняване поради инцидентно възникнали нужди.  

При констатирани пропуски и/или липса на изискуеми документи от страна на 

заявителите, комисията уведомява гражданите за необходимостта от прилагането им в 

определен срок и отлага разглеждането на преписката за следващо заседание. 

Проведени заседания на комисията – 11 / единадесет/ бр., на които са обсъждани 

подадените заявления и/или са разглеждани въпроси относно наематели с изтичащи 

договори и  извършване на проверки в общинските жилища. 



Към 01.01.2020 година общият брой на картотекираните граждани е 15 

/петнадесет/. 

През 2019 година няма свободни общински жилища за отдаване под наем.  

Общият брой на договорите за настаняване под наем е 20 /двадесет/ бр. 

През отчетния период са сключени 5 /пет/ нови договори с крайно нуждаещи се 

лица, като 4 /четири/ договора са с удължаване срока за ползване и 1 /един/ договор е 

нов - лицата са подали заявления в Община Червен бряг с приложени документи, 

съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване в общински жилища и продажба на общински жилища. 

Към 10.01.2020 година, общият размер на задълженията е 596.90 лева /петстотин 

деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/.  

Всички наематели, които са с неизплатени задължения за наем, са писмено 

уведомени за размера им с посочени срок и начин за погасяване. 
 

III. Приема  информация за жилища, нуждаещи се от ремонт 
 

1. Къща, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Шипка‘‘ № 8 – ремонт на покрива. 

2. Къща, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘№ 20 – ремонт на 

канализацията и водопровода на къщата. 

3.Къща, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘№ 29а – ремонт на 

водоснабдяването и канализацията на къщата. 

4. Къща, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Антим‘‘ № 44а – премахване на рушаща се 

сграда. 

5. Къща, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методий‘‘ № 14 – ремонт на 

покрива. 

6. Апартамент, находящ се в гр. Червен  бряг, ул. ,,Цар Калоян‘‘ № 33, вх. Б, ет. 5, ап.19 

– основен ремонт. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно  промени в  организация на движение в участъци от 

улици  на територията на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  ,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 114 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с внесеното от Кмета на общината в 

Общински съвет с вх. № 07-01-41/13.02.2020 г. предложение относно  промени в  

организация на движение в участъци от улици  на територията на община Червен бряг, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година и устно 

предложение от  общински съветник Мирослав Митков Макавеев, направено на 

заседанието на Общинския съвет да се изгради светофарна уредба на кръстовището на 

ул. "Антим І" и ул."П.Р.Славейков" и като временна мярка да се поставят  ограничители 

на скоростта  на ул. "Антим І" и ул."П.Р.Славейков", 

Р Е Ш И: 

1.Приема  необходимостта от  осигуряване на средства за ограничаване на 

скоростта и/или светлинна сигнализация и тяхното местоположение в с. Чомаковци, на 

ул. „Христо Ботев“-републикански път ІІІ-306  и изграждане  на ограничители на 

скоростта и/или светлинна сигнализация и тяхното местоположение в гр. Червен бряг, в 

участъка на кръстовището на ул. „Антим І“ и ул. „П.Р. Славейков“ 

2.Да се изгради светофарна уредба на кръстовището на ул. "Антим І" и 

ул."П.Р.Славейков" и като временна мярка да се поставят  ограничители на 

скоростта  на ул. "Антим І" и ул."П.Р.Славейков". 

 
По т.1 решението е прието 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 

По т.2 решението е прието с 15  гласа ЗА, без против и 8  въздържали  се от общо 23  

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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Информация за таксиметровите  превози и регламентирането им в съответствие  

със закона за трансопрта. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 115 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-56/10.03.2020 г. информация за таксиметровите  превози 

и регламентирането им в съответствие със Закона за транспорта, Предложения от 

всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година,  

Р Е Ш И: 

Приема информация за таксиметровите  превози и регламентирането им в 

съответствие със Закона за транспорта, съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно именуване на улица в гр. Червен бряг. 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 116 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и във 

връзка със Заповед РД-01-03-606/04.09.2004 г. и Заповед РД-11-164/18.12.2017 г. на 

Кмета на Община Червен бряг, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет 

с вх. № 07-01-46/06.03.2020 г. предложение относно именуване на улица в гр. Червен 

бряг, Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

1.Улица, намираща се в Западна промишлена зона на гр. Червен бряг, която 

обслужва урегулирани поземлени имоти в квартали 1 и 1б по плана на града, да бъде 

именувана ул. „Западна промишлена". Улицата е с отклонения - тупици, с 

идентификатор на поземлен имот 80501.807.173 по Кадастрална карта и Кадастралните 

регистри (КККР) на гр. Червен бряг, обхващаща от ОК 455а и 455в, преминавайки през 

ОК 462б; 462а; 461б до ОК 461а и с идентификатор на поземлен имот 80501.807.176 по 

КККР на гр. Червен бряг, обхващаща от Ок 461г; 461д до ОК 461е. 

Наименуванието на улицата е и с цел определяне административните адреси на 

прилежащите урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Червен бряг и поземлените 

имоти по КККР на града. 

2.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2019 

година на  Дирекция „Бюро по  труда“- гр. Червен бряг 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 117 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представения от Директора на Дирекция  

«Бюро по труда», гр. Червен бряг   в Общински съвет с вх. № 017-00-1(1)/26.02.2020 г. 

Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2019 година 

на  Дирекция „Бюро по  труда“- гр. Червен бряг, Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда 

през 2019 година на  Дирекция „Бюро по  труда“- гр. Червен бряг, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета. Предложение относно продажба на общинско 

жилище, находящо се в парцел ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, 

община Червен бряг.  

Общински съвет Червен бряг   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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 118 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС, чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за условията и 

редът за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и продажба на 

общински жилища и във връзка с Решение № 74/19.02.2020 г. на Общински съвет – 

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

60/10.03.2020 г. предложение относно продажба на общинско жилище, находящо се в 

парцел ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се извърши продажба на общинско жилище, представляващо 

апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза 

№ 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части 

на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от 

четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш, 

община Червен бряг, съгласно АОС 1412/30.05.2006 г., без търг или конкурс на Надя … 

С…., в качеството на наемател на жилището. 

2.Приема пазарна оценка за продажба на общинско жилище, представляващо 

апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза 

№ 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части 

на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от 

четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш, 

община Червен бряг, в размер на 5900,00 /пет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед и да сключи 

договор за покупко-продажба с Надя …. С….. 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

Относно: Точка: Деветнадесета. Предложение оносно  приемане на пазарна оценка 

и продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 

80501.805.375, с площ 653 кв. м., трайно предназначение на територията - 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване(до 10м) по КК и КР 

на гр. Червен бряг, с АОС 2435/28.02.2020 г.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  с 22  гласа ЗА, 2 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 

№ 119 

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

4 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 74/19.02.2020 г. на 

Общински съвет – Червен бряг, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-59/10.03.2020 г. предложение оносно  приемане на пазарна оценка и 

продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 

80501.805.375, с площ 653 кв. м., трайно предназначение на територията - 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване(до 10м) по КК и КР на гр. 

Червен бряг, с АОС 2435/28.02.2020 г., Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот частна общинска 

собственост с идентификатор 80501.805.375, с площ 653 кв. м., трайно предназначение 

на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м), 

съгласно АОС 2435/28.02.2020 г., на лицето Християн …. О… – собственик на 

построената в поземления имот сграда, съгласно нотариален акт № 12, том ІІ, дело № 

511/1997 г., без провеждането на търг или конкурс, съгласно чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ. 

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

собственост с идентификатор 80501.805.375 с площ 653 кв. м., трайно предназначение 

на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м), 

в размер на 6280,00 лева /шест хиляди двеста и осемдесет/ без ДДС лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен, да подпише договор за покупко -  

продажба на поземлен имот с идентификатор 80501.805.375 с площ 653 кв. м., трайно 

предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско 

застрояване (до 10м), съгласно АОС 2435/28.02.2020 г., с лицето Християн …..О….. – 

собственик на построената в поземления имот сграда, съгласно нотариален акт № 12, 

том ІІ, дело № 511/1997 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                      /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение оносно  допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 

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

общинска собственост на собственика на парцел с придаваеми части по 

ПРЗ/неуредени регулачни сметки, находящ се в гр. Койнаре, община Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 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 

№ 120 

 

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

ал. 9  и чл. 35, ал. 4 от ЗОС, чл. 47а, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-58/10.03.2020 г. предложение оносно  

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

собственост в Община Червен бряг през 2020 година, приемане на пазарна оценка и 

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

придаваеми части по ПРЗ/неуредени регулачни сметки, находящ се в гр. Койнаре, 

община Червен бряг, Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 

21.04.2020 година 

 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 г. с придаваема част с площ 

127,50 кв. м, придадена към УПИ ХІ-1837, кв. 96 по плана на гр. Койнаре от 1986 г., 

община Червен бряг, съгласно АОС № 2433/25.02.2020 г. 

2. Дава съгласие да бъде извършена продажба на имот частна общинска 

собственост, представляващ  придаваема част с площ 127,50 кв. м., придадена към УПИ 

ХІ-1837, кв. 96 по плана на гр. Койнаре от 1986 г., община Червен бряг, с лицето 

Мартин … И….- собственик на парцел граничещ с придаваема част по ПРЗ/неуредени 

регулачни сметки, находящ се в гр. Койнаре, община Червен бряг, без търг или 

конкурс, съгласно чл. 47а, ал. 1 от НРПУРОИ. 

3. Приема пазарна оценка на придаваемата част с площ 127,50 кв. м., придадена 

към УПИ ХІ-1837, кв. 96 по плана на гр. Койнаре от 1986 г., община Червен бряг на 

стойност 680,00/шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС. 



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

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, придаден по регулация с 

лицето Мартин ….. И…, с адрес гр. Койнаре, ул. „Климент Охридски“ № 41, 

собственик на УПИ ХІ-1837, кв. 96 по плана на гр. Койнаре от 1986 г., съгласно 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот Акт № 9, том І, дело № 9/2020. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа –Двадесет и втора  

-Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2019 година 

-Предложение от общински съветник Петър Петров  във връзка с  концесиите за 

имот  № 374012(язовир Реселец) и имот №000362(рибарник в землището на с. 

Горник). 

 -Предложение от общински съветник Петър Петров  за включване в дневния ред 

на  заседанието на 24.03.2020 г.  точка „Необходимост от предприемане на 

действия от страна на Общинския съвет във връзка с допуснати 

закононарушения  при управление  на общинските концесии за имот  № 

374012(язовир Реселец) и имот №000362(рибарник в землището на с. Горник).“ 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 121 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-91/14.04.2020 г. информация относно изпълнението на 

концесионните договори през 2019 година, Предложения от всички постоянни комисии 

от заседания от 21.04.2020 година и устни предложения от  общински съветници Петър 

Петков Петров  за всяко заседание на Общинския съвет да се внася информация за 

водените от общината съдебни дела и  от Атанас Цветанов Атанасов  за създаване 

комисия от 5 общински съветници, определени от Общински съвет и 4 

представители  от общинска администрация, определени от кмета на общината,  която 

да провери закоността и изпълнението на концесионните договори и договорите за 

наем на всички водни обекти - общинска собственост, както и спазването на 

изискванията за безопасна експлоатация и техническа изправност на тези обекти и за 

следващо заседание на ОБС да предложи конкретни мерки и предложение за решение 

на Общинския съвет, направени на заседанието на  Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно изпълнението на концесионните договори през 

2019 година, съгласно приложението. 

2.Създава комисия от 5 общински съветници, определени от Общински съвет и 4 

представители  от общинска администрация, определени от кмета на общината,  която 

да провери закоността и изпълнението на концесионните договори и договорите за 

наем на всички водни обекти - общинска собственост, както и спазването на 

изискванията за безопасна експлоатация и техническа изправност на тези обекти и за 

следващо заседание на ОБС да предложи конкретни мерки и предложение за решение 

на Общинския съвет. 



3.Задължава  Кмета на общината за всяко заседание на Общинския съвет да 

внася информация за водените от общината съдебни дела. 

4. В изпълнение на  т.2 определя за участие в комисията  общинските съветници: 

Илиан Георгиев Илиев, Петър Петков Петров, Николай Димитров Николов, Марио 

Киров Рангелов и Атанас Цветанов Атанасов. 

 

По т.І.1 решението е прието  с 19 гласа ЗА,  1 против   и  1 въздържал се от  общо 21 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.2 решението е прието  с 19 гласа ЗА,  3 против   и  2 въздържали се от  общо 24 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.3 решението е прието  с 13 гласа ЗА,  без против   и  12 въздържали се от  общо 25 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.4 решението е прието  с 21 гласа ЗА,  1 против   и  без въздържали се от  общо 22 

гласували   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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета. Отчет общински дружества - годишен, 

тримесечен, ежемесечен  

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 122 

 

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 

2020 г., съгласно решение №56/ 28.01.2020 г. и внесените от управителите на 

общинските дружества отчети за дейността  на дружествата  за 2019 година и първо 

тримесечие на 2020 година, Предложения от всички постоянни комисии от заседания 

от 21.04.2020 година и устно предложение от общински съветник Марио Рангелов , 

направено на заседанието на Общинския съвет да се възложи на кмета на общината да 

се направи  финансова ревизия на МБАЛ от момента на упълномощаване на  Камен 

Влахов като прокурист на дружеството до настоящия момент, 

 Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

І.1.Не приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно 

лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за  2019 година (Доклад, ОПР,  баланс, 

справки) и първо тримесечие на 2020 година, съгласно приложенията. 

І.2 .Възлага на кмета на общината да се направи  финансова ревизия на МБАЛ от 

момента на упълномощаване на  Камен Влахов като прокурист на дружеството до 

настоящия момент 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

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

Червен бряг за 2019 година(ОПР,  баланс, справки) и първо тримесечие на 2020 година, 

съгласно приложенията. 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за 2019 година 

(ОПР,  баланс, справки) и първо тримесечие на 2020 година, съгласно приложенията. 

 
По т.І.1 решението е прието  с 14 гласа ЗА,  без против   и  9 въздържали се от  общо 23 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.І.2 решението е прието  с 16 гласа ЗА,  без против   и  6 въздържали се от  общо 22 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІ решението е прието  с 22 гласа ЗА,  без против   и  2 въздържали се от  общо 24 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.ІІІ решението е прието  с 20 гласа ЗА,  без против   и  2 въздържали се от  общо 22 

гласували   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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища 

и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 123 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-90/14.04.2020 г. Информация за изпълнението на 

изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на 

договорите  за наем на пасищата, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

Приема информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  

пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Предложения за награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  и 

заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта- 17 май. 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 124 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 49, раздел I А от Наредбата за 

символиката и отличията на Община Червен бряг и във връзка с приетите Правила за 

награждаване на изявени спортисти, спортни клубове и заслужили спортни деятели по 

повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 

спорта – 17 май, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

92/14.04.2020 г. предложение за награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  

и заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта- 17 май, Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

По повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта – 17 май и за значителен принос в популяризирането и 

утвърждаването на авторитета на Община Червен бряг в областта на спорта, 

награждава изявени спортисти, както следва: 

 

За „ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ” и призови класирания на 

държавни и международни първенства с отличие и почетна грамота: 

 

ПЕТКО СВЕТОСЛАВОВ СТАМЕНОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 18 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. в зала и 

на открито в гр. София; 

ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ПЕТКОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата под 16 г. на 

Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала и на открито 

в гр. София; 

ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 20 год. на Национален шампионат за момичета и момчета под 20 год. в 

гр. София; 



МИШЕЛ МИРОСЛАВОВ АНДРЕЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 16 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала и 

на открито в гр. София; 

ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ ИЛИЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: III място в дисциплината скок височина при момчетата 

под 16 г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в гр. 

София; 

ПАТРИЦИЕ НАЙМАНОВА – състезателка на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 2 златни медали от Държавни отборни първенства и 1 златен 

медал от Европейско училищно първенство; 

ИВЕЛИНА КИРИЛОВА САШЕВА – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, 

носителка на 2 златни и 1 сребърен медали от Държавно отборно първенство 

по класически шах, ускорен шах и блиц; 

ЛАЗАР ХАСАН НАСАР – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, носител на 

1 сребърен и 1 бронзов медали от Държавно отборно първенство по 

класически шах, ускорен шах и блиц; 

КАРЛОС МАЙ ХАСАН НАСАР – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: I място на Световно първенство по вдигане на 

тежести за 17 годишни; 

МАРТИН ТОДОРОВ ТОШЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: VIII място на Европейско първенство по вдигане на 

тежести за 17 годишни; 

АНГЕЛ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ – състезател на СКВТ „СТАРТ”, 

завоювал следните призови места: V място на Европейско първенство по 

вдигане на тежести за 15 годишни 

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ВЕСЕЛОВ – състезател на КЛА „СПАРТАК”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината 1500 метра при момчетата под 16 

г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. в зала в гр. 

София; 

ТЕОДОР ТОДОРОВ ЛЮБОМИРОВ – състезател на ОФК „Партизан”, 

перспективен състезател в детския отбор, който се налага и в отбор – юноши 

старша възраст на клуба; 

ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ ПЕТКОВ – състезател на ОФК „Партизан”, 

перспективен състезател в детския отбор на клуба; 

НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ЙОТОВСКИ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се 

налага и в мъжкия представителен отбор на клуба; 

ДОБРИН ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се 

налага и в мъжкия представителен отбор на клуба; 

АЛЕКСАНДЪР ДАНИЕЛОВ ПЕНЕВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се 

налага и в мъжкия представителен отбор на клуба; 

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ” гр. Червен бряг, отбор по мини 

волейбол за спечелено първо място на финал на Държавно първенство по 

мини волейбол. 



ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПАРТИЗАН“ гр. Червен бряг, детски 

отбор по футбол за спечелено трето място в Областна група деца – Плевен 

Запад; 

 

За „СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ” с отличие и почетна грамота: 

 

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИЛЕВ – председател на УС на ВК 

„Локомотив” гр. Червен бряг и треньор на мъжкия отбор, за принос в 

развитието на волейбола в гр. Червен бряг и по повод 50 годишния юбилей. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно  приемане на Отчет за изпълнението на План за развитие на 

социалните услуги за 2019 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Червен бряг за 2021 година. 

Общински съвет Червен бряг   с   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-97/15.04.2020 г. Отчет за изпълнението на План за 

развитие на социалните услуги за 2019 г. и Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Червен бряг за 2021 година, Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 21.04.2020 година и устно предложение от общински 

съветници Петя Митрашкова и Ганка Нинова, направено на заседанието на Общинския 

съвет : В срок до края на месец октомври Комисия в състав от 5 общински съветници, 

определени от Общински съвет и и 4 представители от общинска администрация, 

определени от кмета на общината да внесе пълен анализ за качеството на 

предоставяните услуги от СОНИК СТАРТ за целия период на предоставянето им, 

Р Е Ш И: 

1.Приема Отчет за изпълнението на План за развитие на социалните услуги за 

2019 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг за 2021 

година, съгласно приложението. 

2.В срок до края на месец октомври Комисия в състав от 5 общински съветници, 

определени от Общински съвет и и 4 представители от общинска администрация, 

определени от кмета на общината да внесе пълен анализ за качеството на 

предоставяните услуги от СОНИК СТАРТ за целия период на предоставянето им . 

3. В изпълнение на т.2  определя за участие в комисията   общинските съветници 

Петя Веселинова Митрашкова, Ганка Нинова Василева, Илиан Георгиев Илиев, Марио 

Киров Рангелов и Петко Ивайлов Петков. 

 
По т.І.1 решението е прието  с 23 гласа ЗА,  без против   и  1 въздържал се от  общо 24 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.І.2 решението е прието  с 24 гласа ЗА,  без против   и  1 въздържал се от  общо 25 

гласували   съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

По т.3 решението е прието  с 20 гласа ЗА,  без против   и  без  въздържали се от  общо 

20 гласували   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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и седма.  

Предложение относно приемане на Програма на мерките  за закрила на деца 

с  изявени дарби  от общински и държавни училища през 2020 година в община 

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 126 

 

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

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби;  в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет 

през 2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-94/15.04.2020 г. Програма на мерките  за 

закрила на деца с  изявени дарби  от общински и държавни училища през 2020 година в 

община Червен бряг, Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 

21.04.2020 година 

  Р Е Ш И: 

Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински и 

държавни училища през 2020 година в община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с писмо от Кмета на община Червен 

бряг с вх. № 07-01-101/27.04.2020 година относно определяне на двама общински 

съветници, които да бъдат включени в състава на експертно-консултативната комисия 

по чл.18 от Наредбата за условията и реда  за осъществяване закрила на деца с изявени 

дарби, 

Р Е Ш И: 

Определя за участие в състава на експертно-консултативната комисия по чл.18 

от Наредбата за условията и реда  за осъществяване закрила на деца с изявени дарби  

Георги Иванов Георгиев -  председател на Комисията по здравеопазване, младежта и 

спорта  и Ганка Нинова Василева – председател на Комисията по  образование, култура 

и вероизповедания. 

 

По т.І решението е прието с явно    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.ІІ решението е прието с явно    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 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и осма.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 

2019-2020г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно    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 

№ 127 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г.,  представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-82/14.04.2020 г. информация относно снегопочистването 

в община Червен бряг през зимния сезон 2019-2020 г., Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно снегопочистването в община Червен бряг през 

зимния сезон 2019-2020 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и девета.  

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 първо тримесечие на 2020 година. 

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 

№ 128 

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. № 07-01-80/10.04.2020 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 първо тримесечие на 2020 година, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година, 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за първо тримесечие на 2020 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесета.  

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за 2019 год. на община Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 129 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.91 от Правилника  за прилагане на 

Закона за регионално развитие, чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-93/14.04.2020 г.  предложение относно 

годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 

2019 год. на община Червен  бряг, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година и устно предложение от  общински съветник Румен 

Маринов Пенков, направено на заседанието на Общинския съвет  да се възложи на 

кмета на общината в срок до  края на месец юли да внесе информация за изпълнение 

на  СМР и СРР  по приоритет 3 на годишния доклад, 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет Червен бряг, одобрява Годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 на община Червен  бряг за 

2019 година. 

2.Копие от решението на Общинския съвет  и Годишния доклад да се изпратят 

на председателя  на Областния съвет за развитие гр.Плевен 

3. Възлага на кмета на общината в срок до  края на месец юли да внесе 

информация за изпълнение на  СМР и СРР  по приоритет 3 на годишния доклад 

 
По т.1 и 2 решението е прието с поименно     гласуване  с 19  гласа ЗА, без против и 4   

въздържали  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет 

По т.3 решението е прието с поименно     гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 2  

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

Общинския съвет 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и първа.  

Предложение относно разрешаване изработването на проект за подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за водопроводно отклонение за 

водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80501.139.1, местност 

„Сираков мост“ в землището на гр. Червен бряг“ 

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

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

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 

 

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

реда на чл. 124а, ал. 1 и 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,  

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-78/07.04.2020 г.  

предложение относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) за водопроводно отклонение за водоснабдяване на 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80501.139.1, местност „Сираков мост“ в 

землището на гр. Червен бряг“, Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания от 21.04.2020 година,  

Р Е Ш И: 

1.Одобрява заданието изготвено по реда на чл.125 от Закона за устройство на 

територията, въз основа на което ще се разработи Подробния устройствен план – 

парцеларен план.  

2.Дава съгласие за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ с 

идентификатор 80501.139.1, местност „Сираков мост“ в землището на гр. Червен бряг“. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и втора.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка № 3 за поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м. в гр. 

Койнаре за срок от 5 години. 

 

І.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 

№ 131 

 

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

връзка с 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. № 07-01-84/14.04.2020 г.  предложение относно 

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка № 3 за 

поставяне на павилион с площ 12.00 кв.м. в гр. Койнаре за срок от 5 години, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, чрез предварително 

представяне на заявленията в деловодството на община Червен бряг и представяне на 

необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на 

общински недвижим имот, представляващо площадка № 3 за поставяне на павилион с 

площ 12,00 кв.м., находяща се в кв. 79, парцел І по плана на гр. Койнаре за срок от 5 

години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 48,00 

/четиридесет и осем/ лева без ДДС, съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. VІІ, т. 7 

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

територията на община Червен бряг  и депозит за участие 96,00 /деветдесет и шест 

лева/. 

ІІ. Утвърждава комисия  за организация, подготовка и  провеждане на  

процедурата в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, 

3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство гр. Койнаре и 1 /един/ представител на 

отдел И и ОС. 

Определя резервни членове: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ юрист, 

представител на отдел И и ОС и 1/едина/ резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

 

 



ІV. В изпълнение на т.ІІ с явно гласуване с 23 гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет определя за участие в комисията общинските 

съветници Николай  Георгиев Мишовски,  Атанас Цветанов Атанасов и Цветомил 

Симеонов Кръстев, за резервен член Петър Петков Петров и Петя Веселинова 

Митрашкова  за резервен член на мястото  на Кмета на населеното място. 

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и трета.  

Предложение относно освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на 

наематели на общински имоти, находящи се на общински пазар за периода на 

извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г. и Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 07 

април 2020 г. 

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 

№ 132 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-89/14.04.2020 г.  

предложение относно освобождаване от заплащане на месечни наемни вноски на 

наематели на общински имоти, находящи се на общински пазар за периода на 

извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и 

Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 07 април 2020 

г., Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски за 

наетите под наем помещения за срока на действие на извънредното положение всички 

наематели на общински пазар гр. Червен бряг и на други общински имоти, които са 

преустановили своята дейност. 

2.Възлага на Кмета на община Червен да изготви необходимите документи за 

освобождаване от дължим наем всички наематели на общински пазар гр. Червен бряг и 

на други  общински имоти, подали заявление и декларирали, че не осъществяват 

търговска дейност. 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и четвърта.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини, находящи се на територията на Общински пазар гр. 

Червен бряг. 

І.Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 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 

№ 133 

 
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. № 07-01-87/14.04.2020 г.  предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини, находящи се на 

територията на Общински пазар гр. Червен бряг, Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

 I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, чрез предварително 

представяне на заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на 

необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти, както следва: 

1. Магазин № 2.4 с площ 15.40 /петнадесет кв.м. и четиридесет см./ кв.м. за срок 

от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 154,00 /сто петдесет и четири/ 

лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за 

участие в размер на 308,00 /триста и осем/ лева.  

 2. Магазин № 3.9, с площ 14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет см./ кв. м., за 

срок от 5 /пет/ години.      

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 147,00 /сто четиридесет и седем/ 

лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за 

участие 294,00 /двеста деветдесет и четири/ лева. 

3. Магазин № 3.12 с площ 14.25 кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 142,50 /сто четиридесет и два 

лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към 

Раздел XI, 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 и депозит за участие в размер на 285,00 /двеста осемдесет и пет/ лева.  

4. Магазин № 3.14 с площ 9.00 /девет/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 



Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие в размер 

на 180,00 /сто и осемдесет/ лева.  

5. Магазин № 3.15 с площ 9.00 /девет/ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие в размер 

на 180,00/сто и осемдесет/ лева.  

6. Магазин № 3.22 с площ 9.00 /девет кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 180,00 

/сто и осемдесет/ лева. 

7. Магазин № 3.23 с площ 9.00 /девет кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 180,00 

/сто и осемдесет/ лева. 

8. Магазин № 7.2 с площ 21.85 /двадесет и един кв.м. и осемдесет и пет/ кв.м. за 

срок от 5 /пет/ години.  

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 218,50 /двеста и осемнадесет 

лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към 

Раздел XI, 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 и депозит за участие 437,00 /четиристотин тридесет и седем/ лева. 

9. Магазин № 8.2 с площ 32.00 /тридесет и два кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ 

години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 320,00 /триста и двадесет/ лева 

на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 

640,00 /шестстотин и четиридесет/ лева. 

10. Магазин № 8.3 с площ 16.30 /шестнадесет кв.м. и тридесет см./ кв.м. за срок 

от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 163,00 /сто шестдесет и три/ 

лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за 

участие 326,00 /триста двадесет и шест/ лева. 

11. Магазин № 11.5 с площ 9.20 /девет кв.м. и двадесет см./ кв.м. за срок от 5 

/пет/ години. 

 Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 92,00 /деветдесет и два/ лева на 

месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 184,00 

/сто осемдесет и четири/ лева. 

12. Магазин № 11.8 с площ 9.60 /девет кв.м. и шестдесет  см./ кв.м. за срок от 5 

/пет/години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 96,00 /деветдесет и шест/ лева 

на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 

192,00 /сто деветдесет и два/ лева. 

13.Магазин № 11.10 с площ 10.30 /десет кв.м. и тридесет см./ кв.м. за срок от 5 

/пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 103,00 /сто и три/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, 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 и депозит за участие 206,00 

/двеста и шест/ лева. 

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

състав от 7 /седем/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3/трима/ 

общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,И и ОС‘‘. Определя резервни 

членове: 1/един/общински съветник, 1/един/юрист и представител на отдел „И и ОС“. 

 ІII. 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. 

 IV. При наличие на свободни магазини, подробно описани в т. I, след постъпване 

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

съвет да разработи документация и проведе търгове до наемане на свободните 

магазини. 

V.В изпълнение на т. ІІ с 20 гласа ЗА, 1 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 общинските съветници Цветелина  Красимирова 

Цветкова- Пенчева, Петър Петков Петров и Красимир Митков Ангелов, за резервен 

член Атанас Цветанов Атанасов 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и пета.  

Предложение относно обезщетяване на собственици във връзка с приключване на 

процедура по отчуждително производство, започнало със заповед № 692/25.03.1986 

г. по чл. 9, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен 

народен съвет. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно    гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 134 

 

Общински съвет Червен бряг на основание Решение № 1321 от протокол № 59 от 

заседание на Общински съвет – Червен бряг, във връзка с § 9, ал. 1 от Преходни 

разпоредби на ЗУТ,  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 във връзка с чл. 34, ал. 4 от 

Закон за общинската собственост, представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет  с вх. № 07-01-86/14.04.2020 г.  предложение относно обезщетяване на 

собственици във връзка с приключване на процедура по отчуждително производство, 

започнало със заповед № 692/25.03.1986 г. по чл. 9, ал. 1 от ЗТСУ /отм./ на зам. 

председателя на ИК на Плевенски окръжен народен съвет, Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2020 година с Глава VII  Имоти, 

които общината има намерение да предложи за обезщетение срещу отчужден имот, 

раздел – Апартаменти за обезщетение на правоимащи срещу отчужден имот  с 5 броя 

апартаменти, както следва:  

- Апартамент  с идентификатор 80501.805.411.1.4, с площ 68,01 кв. м, маза № 4 с 

площ 5,40 кв. м и 2,893 %  идеални части от общите части на цялата сграда, находящ 

се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 4, актуван с АОС № 

2443/09.04.2020 г.; 

- Апартамент  с идентификатор 80501.805.411.1.5, с площ 60,14 кв. м, маза № 5 с 

площ 4,75 кв. м и 2,729 %  идеални части от общите части на цялата сграда, находящ 

се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 5, актуван с АОС № 

2444/09.04.2020 г.; 

- Апартамент  с идентификатор 80501.805.411.1.6, с площ 69,06 кв. м, маза № 6 с 

площ 4.75 кв. м  и 2,863 %  идеални части от общите части на цялата сграда, находящ 

се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 6, , актуван с АОС № 

2445/09.04.2020 г.; 

- Апартамент  с идентификатор 80501.805.411.1.7, с площ 68,01 кв. м, маза № 7 с 

площ 4,75 кв. м  и 2,883 %  идеални части от общите части на цялата сграда, находящ 



се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.3, ап. 7, актуван с АОС № 

2446/09.04.2020 г.; 

- Апартамент  с идентификатор 80501.805.411.1.9, с площ 69,06 кв. м, маза № 9 с 

площ 5,50 кв. м и 2,895 %  идеални части от общите части на цялата сграда, находящ 

се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.3, ап. 9, актуван с АОС № 

2447/09.04.2020 г. 

 

2. Приема пазарна оценка на апартаменти, които биха били получени като 

обезщетение за отчуждени имоти с планоснимачни номера 1620/2289, № 1618/2290, 

№ 1619/2291 по ПРЗ на гр. Червен бряг на стойност 143 605 лева и на 5 броя 

апартаменти, находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.1, ет. 2 и ет. 3, 

подробно описани в т. 1  на стойност 142 048 лева.  

3. Дава съгласие Община Червен бряг да завърши процедурата по 

обезщетяване на правоимащите лица с апартаменти - частна общинска собственост, 

както следва: 

3.1 Наследниците на Михаил …Н… да бъдат обезщетени с апартамент с 

идентификатор 80501.805.411.1.4, с площ 68,01 кв. м, маза № 4 с площ 5,40 кв. м и 

2,893 % идеални части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, 

ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 4 за отчуждения му със заповед 

№3104/14.12.1987 г. на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен народен съвет 

недвижим имот; 

3.2 Галори … Г… в качеството му на наследник на Цено … Т… и в лично 

качество да бъде обезщетен със следните апартаменти: апартамент с идентификатор 

80501.805.411.1.5, с площ 60,14 кв. м, маза № 5 с площ 4,75 кв. м и 2,729 %  идеални 

части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 5 и апартамент с идентификатор 80501.805.411.1.7, с площ 68,01 

кв. м, маза № 7 с площ 4,75 кв. м и 2,883 %  идеални части от общите части на цялата 

сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.3, ап. 7 за 

отчуждения му със заповед № 3105/14.12.1987 г. на зам. председателя на ИК на 

Плевенски окръжен народен съвет недвижим имот; 

3.3 Илияна … С.. да бъде обезщетена с апартамент с идентификатор 

80501.805.411.1.6, с площ 69,06 кв. м, маза № 6 с площ 4.75 кв. м и 2,863 % идеални 

части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 6 за отчуждения му със заповед № 3103/14.12.1987 г. на зам. 

председателя на ИК на Плевенски окръжен народен съвет недвижим имот; 

3.4 Наследниците на Петър …. К… да бъдат обезщетени с апартамент с 

идентификатор 80501.805.411.1.9, с площ 69,06 кв. м, маза № 9 с площ 5,50 кв. м и 

2,895 % идеални части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, 

ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.3, ап. 9 за отчуждения му със заповед № 

3106/14.12.1987 г. на зам. председателя на ИК на Плевенски окръжен народен съвет 

недвижим имот. 

 



4. За изравняване на стойността на актуализираните оценки със стойността на 

апартаментите за обезщетяване да бъдат изплатени суми, както следва: 

4.1 Наследниците на Михаил .. Н… да получат стойността на изравнената 

актуализирана оценка със стойността на апартамента с идентификатор 

80501.805.411.1.4, с площ 68,01 кв. м, маза № 4 с площ 5,40 кв. м и 2,893 % идеални 

части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, които 

получават като обезщетение в размер на 940 лева; 

4.2. Галори …. Г… в качеството му на наследник на Цено … Т… да заплати 

сумата в размера на 1311 лева по сметка на община Червен бряг, представляваща 

разликата в стойността на актуализирана оценка със стойността на апартамент за 

обезщетяване с идентификатор 80501.805.411.1.5, с площ 60,14 кв. м, маза № 5 с площ 

4,75 кв. м и 2,729 % идеални части от общите части на цялата сграда, находящ се в гр. 

Червен бряг; 

4.3. Галори … Г… да получи стойността на изравнената актуализирана оценка със 

стойността на апартамент с идентификатор 80501.805.411.1.7, с площ 68,01 кв. м, маза 

№ 7 с площ 4,75 кв. м и 2,883 % идеални части от общите части на цялата сграда, 

находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, който получава като обезщетение в 

размер на  940 лева; 

4.4 Илияна …. С…. да получи стойността на изравнената актуализирана оценка 

със стойността на апартамент с идентификатор 80501.805.411.1.6, с площ 69,06 кв. м, 

маза № 6 с площ 4.75 кв. м и 2,863 %  идеални части от общите части на цялата 

сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.2, ап. 6, който 

получава като обезщетение в размер на  494 лева; 

4.5 Наследниците на Петър …. К… да получат стойността на изравнената 

актуализирана оценка със стойността на апартамент с идентификатор80501.805.411.1.9, 

с площ 69,06 кв. м, маза № 9 с площ 5,50 кв. м и 2,895 % идеални части от общите части 

на цялата сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет.3, ап. 9, 

който получава като обезщетение в размер на  494 лева. 

5. Възлага на кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите 

действия за завършване производството по отчуждаване, открита със Заповед № 

692/25.03.1986 г. на председателя на Окръжен народен съвет – Плевен в съответствие с 

приетото в т. 3 и т. 4 от настоящото решение.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и шеста.  

Предложение относно прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на 

собственост върху имот публична общинска собственост с идентификатор  № 

63361.360.361 по ККиКР на с. Рупци, местност "Водна", с начин на трайно 

ползване „Язовир“, с площ 20.975 дка, трайно предназначение на територията: 

“Територия, заета от води и водни обекти“ 

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 

№ 135 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 

от Закона за общинската собственост, чл. 19 а от Закона за водите, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-85/14.04.2020 г.  предложение 

относно прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на собственост върху имот 

публична общинска собственост с идентификатор  № 63361.360.361 по ККиКР на с. 

Рупци, местност "Водна", с начин на трайно ползване „Язовир“, с площ 20.975 дка, 

трайно предназначение на територията: “Територия, заета от води и водни обекти“, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година, 

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно 

на държавата правото на собственост върху имот публична общинска собственост  с 

идентификатор  № 63361.360.361 по ККиКР на с. Рупци, местност "Водна", с начин на 

трайно ползване „Язовир“, с площ 20.975 дка, трайно предназначение на територията: 

“Територия, заета от води и водни обекти“, актуван с АОС № 245/26.09.2001 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг до подаде мотивирано предложение 

до  областния управител  с копие до министъра на икономиката за прехвърляне на 

собствеността на язовира и да предприеме всички правни и фактически действия по 

изпълнение на взетото решение по т. 1. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и седма.  

Предложение относно  постоянната месечна такса за ползване на детски ясли и 

градини. 

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 

№ 1136 

Общински съвет Червен бряг във връзка с обявеното извънредно положение в 

Република България с Решения на НС от 13.03.2020 г. и 03.04.2020 г., представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-95/15.04.2020 г.  предложение 

относно  постоянната месечна такса за ползване на детски ясли и градини, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания от 21.04.2020 година 

Р Е Ш И: 

 1.Считано от 01.04.2020 г. дължимата постоянна месечна такса в 

размер на 5 лв. за ползване на детски ясли и детски градини, съгласно Раздел III, 

чл.20, ал.1 (Приложение №2) от Наредбата за определянето и администрирането на 

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

начислява и заплаща пропорционално на база реално отчетени хранодни през 

месеца. 

 2.Срокът на прилагане на мярката е до отмяна на извънредното 

положение или на основание на друг нормативен документ. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и осма.  

Предложение 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 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 

№ 137 

 

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 от 

21.04.2020 г., 

 Р Е Ш И: 

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

29/03.02.2020 г.  в деловодната система на Община 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 № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тридесет и девета.  

По чл.53-Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен 

бряг в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

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

2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото 

развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 

територията на община Червен бряг“- за обезпечаване на 100% от заявения 

размер на авансово плащане 

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 

№ 138 

 

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

връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 15/07/0/00660 

от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 

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

на селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Червен бряг“представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-102/28.04.2020 г.  предложение относно 

издаване на запис на заповед от община Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие“, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по 

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

видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване 

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

2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото 

развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на 

община Червен бряг“- за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на Общината да подпише Запис на заповед без протест и 

без разноски, платима на предяваване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 

2 644 186, 36 лв. (два милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди сто 

осемдесет и шест лв. и тридесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова 



помощ № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

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

2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и 

икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Червен бряг“, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие“. 

2. Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на авансово плащане по договор № 15/07/0/00660 и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие“ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиридесета.  

По чл.53:Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен 

бряг в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

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

2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото 

развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 

територията на община Червен бряг“-за обезпечаване на 100% от заявения размер 

на  ДДС 

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 

№ 139 

 

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

връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

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

проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

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

103/28.04.2020 г.  предложение относно Издаване на запис на заповед от община 

Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

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

проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

Червен бряг“-за обезпечаване на 100% от заявения размер на  ДДС, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Упълномощава кмета на Общината да подпише Запис на заповед без протест и 

без разноски, платима на предяваване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на  

528 837, 27 ( петстотин двадесет и осем хиляди осемстотин тридесет и седем  лв. 

и двадесет и седем ст. ) за обезпечаване на 100% от заявения размер на  ДДС по 

авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 



15/07/0/00660 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

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

2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и 

икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища на територията на община Червен бряг“, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие“. 

2.Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по договор № 15/07/0/00660 и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие“ 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 7  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.04.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиридесет и първа.  

по чл.53 – Предложение относно проучване на възможности за кандидатстване на 

Община Червен бряг за финансиране  с проект  за енергийна ефективност на 

уличното осветление в Община Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с явно    гласуване  с 18  гласа ЗА, 1 против и 6  

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 

№ 140 

 

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

във връзка  с изпълнение на договор № 98-00-484 от 08.10.2018 г. относно изготвяне на 

енергиен одит на уличното осветление в Община Червен бряг и сроковете за 

кандидатстване на общините с проектни предложения за финансиране,  предложение от 

Петьо Костов –председател на Общински съвет  с вх. № 06-01-32/28.04.2020 г. относно 

проучване на възможности за кандидатстване на Община Червен бряг за 

финансиране  с проект  за енергийна ефективност на уличното осветление в Община 

Червен бряг, 

Р Е Ш И:  

Възлага на кмета на Община Червен бряг да проучи възможностите за 

кандидатстване на Община Червен бряг за финансиране на проект за енергийна 

ефективност на уличното осветление в Община Червен бряг 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 


