ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Първа.
Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" - община
Червен бряг за периода 01.01.2020 г.- 31.03.2021 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 373
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от
Директора на ДСП – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 032-00-1/12.05.2021 г.
информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" - община Червен бряг
за периода 01.01.2020 г.- 31.03.2021 г., Предложение от Комисията по социална
политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от заседание, прведено на
17.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" община Червен бряг за периода 01.01.2020 г.- 31.03.2021 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Втора.
Информация за изпълнение на дейностите в областта за закрила на детето
през 2020 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2021 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 374
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от
Директора на ДСП – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 032-00-2/12.05.2021 г.
информация за изпълнение на дейностите в областта за закрила на детето през 2020
година и Общинска програма за закрила на детето за 2021 г., Предложение от
Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от
заседание, прведено на 17.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Приема Информация за изпълнение на дейностите в областта за закрила на
детето през 2020 година, съгласно приложението.
2.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. , съгласно
приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Трета.
Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти -общинска
собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 375
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-125/11.05.2021 г. информация относно
изпълнението на договорите за наем на имоти -общинска собственост и събираемостта
на наемите/без земеделски земи/; Предложения от всички комисии от заседания,
проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти общинска собственост и събираемостта на наемите /без земеделски земи/, съгласно
приложените справки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Четвърта.
Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг, за периода
от м. октомври 2020 г. - м. март 2021 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 28 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 376
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от
ЗМСМА, в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 година, съгласно Решение № 286/27.01.2021 г. и във връзка с
представения на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-129/12.15.2021 г. отчет за изпълнението на решенията на
Общински съвет Червен бряг, за периода от м. октомври 2020 г. - м. март 2021 г.;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг, за
периода от м. октомври 2020 г. - м. март 2021 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Пета.
Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение
проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. №
279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г., № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.)
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 20 гласа ЗА, 2 против и 5
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 377
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. № 07-01-133/12.05.2021 г.
и № 07-01-133(3)/28.05.2021 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.,
№
1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.); Предложения от всички комисии от
заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема информацията 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 приложението

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Шеста.
Анализ на предоставяните социални услуги на територията на община Червен
бряг от „СОНИК СТАРТ“ ООД .
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 378
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на свое решение № 125/29.04.2020 година и представения в
Общински съвет с вх. № 07-01-122/11.05.2021 г. анализ на предоставяните социални
услуги на територията на община Червен бряг от „СОНИК СТАРТ“ ООД; Предложения
от всички комисии от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година за приемане на
анализ на предоставяните социални услуги на територията на община Червен бряг от
„СОНИК СТАРТ“ ООД и предложение от Комисията по социална политика, трудова
заетост и етнодемографски въпроси
и Комисията по образование, култура и
вероизповедания като 2 препоръчва на Кмета на Община Червен бряг да не
продължава договора със „СОНИК СТАРТ“ ООД. Социалните услуги да се извършват
от Община Червен бряг,
Р Е Ш И:
1.Приема анализ на предоставяните социални услуги на територията на община
Червен бряг от „СОНИК СТАРТ“ ООД, съгласно приложението.
2.Препоръчва на Кмета на Община Червен бряг да не продължава договора със
„СОНИК СТАРТ“ ООД. Социалните услуги да се извършват от Община Червен бряг.
По т.1 решението е прието с поименно гласуване
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при
Общинския съвет
По т.2 решението е прието с поименно гласуване
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при
Общинския съвет

с 20 гласа ЗА, 1 против и 5
общ брой 29 на съветниците в
с 19 гласа ЗА, 3 против и 5
общ брой 29 на съветниците в

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Седма.
Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община
Червен бряг за 2021 година.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 22 гласа ЗА, без против
и 5 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 379
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА чл. 124,
ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Червен бряг, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-132/12.05.2021 г. предложение относно вътрешно
компенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2021 година;
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,

Р Е Ш И:
І. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г.,
както следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Функция “Общи държавни служби”
било става разлика
а/Дейност 122 “Общинска администрация”
-§1015 „Материали”
57850 55018
-2832
-§5100 „ОР на ДМА“
30000 26200
-3800
-§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
4500 2789
-1711
2. Функция “Отбрана и сигурност”
а/Дейност 239 “Др. дейности по вътрешната сигурност”
- §5202 „Придобиване на сгради“
б/Дейност 284 “Ликв. на последиците от ст. бедствия”
-§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
3. Функция “Здравеопазване”
а/Дейност 412 “МБАЛ”
- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
б/Дейност 469 “Др. д-сти по здравеопазването”
-§5100 „ОР на ДМА“
4.Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи”
а/Дейност 524 “Дом. соц. патронаж”

било

става

разлика

8000

0

-8000

0

6600

било става

+6600
разлика

200000 216800 +16800
75700
било

71823

става

-3877

разлика

-§5204 „Придобиване на транспортни средства“
5. Функция “ЖС,БКС и ООС”
а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”
-§5100 „ОР на ДМА“
-§ 5309 „Придобиване на други НДМА ”

25000
било

21820
става

248640
83000

б/Дейност 606 “Изграж.,ремонт и поддържане на ул. мрежа”
-§5100 „ОР на ДМА“
1605609
-§5309 „Придобиване на други НДМА ”
24000
в/Дейност 619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР”
-§5100 „ОР на ДМА“
-§ 5309 „Придобиване на други НДМА ”

0
17000

+83000
-83000

1629609
0

+24000
-24000

17000
0

+17000
-17000

-

-

д/Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
0 312772

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на Детска
детство“ гр. Червен бряг за 2021г., както следва:
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.Функция “Здравеопазвоне”
било
а/Дейност 431 “Дет. ясли, дет. кухни, и ясл. група в ДГ”
- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”
3000
- § 5205 „Придобиване на стопански инвентар”
6204

разлика

331640
0

г/Дейност 623 “Чистота”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

312772

-3180

0

-312772
+312772

ясла „Щастливо
става

разлика

2982
6222

-18
+18

ІІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен
бряг за 2021г., съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
5 635 353 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 517 700 лв.
2.От собствени средства – 233 456 лв.
3.Остатък целеви трансфер 2020г. – 479 332 лв.
4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 404 865 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по
чл.19 от Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, с
договор за общински заем.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, 3 против и
5 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 380
І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-131/12.05.2021 г.
предложение относно поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по чл.19 от
Закона за общинския дълг от финансова или кредитна институция, с договор за
общински заем, Предложения от 7 комисии:
Комисията по здравеопазване, младежта и спорта ;
Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси
Комисията по транспорт , законност, обществен ред, сигурност и граждански
права;
Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални
дейности и екология
Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство;
Комисията по Образование, култура и вероизповедания;
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет
от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за поемане от Община Червен бряг на дългосрочен дълг по
чл.17 от Закона за общинския дълг за рефинансиране на остатъчен дълг по кредити към
Търговска банка „Д" АД и Фонд ФЛАГ ЕАД, разплащане на финансови корекции към
Управляващ Орган по Оперативна програма „Околна среда" към МОСВ, Управляващ
Орган на Оперативна програма „Региони в растеж" към МРРБ, и за финансиране на
инвестиционни проекти, при следните основни параметри:
1.1.Максимален размер на дълга - 4 800 000 лв./Четири милиона и осемстотин
хиляди лева/;
1.2.Вид на дълга дългосрочен, поет с договор за общински заем;
1.3.Валута на дълга - български лева;
1.4.Начин на финансиране - от финансова институция/банка;
1.5.Срок и начин на погасяване на кредита/главница и лихва/ - гратисен период
не по малко от 1/ една/ година; срок за погасяване - 10/десет/ години, ежемесечно, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за
предсрочно погасяване;
1.6.Срокове и начин на усвояване на кредита - изцяло или на части до 12 месеца
от датата на подписване на договора за кредит;

1.7.Максимален годишен лихвен процент - годишна лихва, формирана от ЗМ
EURIBOR плюс надбавка, но не повече от 3% към датата на договора за кредит;
1.8.Годишна такса за управление на кредита - до 0,5% върху остатъка от
главницата, без такси за проучване и разглеждане на искането за кредит;
1.9.Източници за погасяване на дълга- собствени приходи и изравнителна
субсидия
1.10.Начин на обезпечаване - учредяване на залог по реда на Закона за особените
залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и
бъдещи приходи на община Червен бряг, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а" до „ж" от
Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Червен бряг
по чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен
залог.
2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да проведе процедура по чл. 19 от
Закона за общинския дълг за избор на финансова или кредитна институция, която да
осигури необходимото финансиране, да подпише договора за заем и договор за залог,
както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението.
ІІ. Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без
против и 1 въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29
на съветниците в Общинския съвет, във връзка с устно предложение, направено на
заседанието от общински съветник Атанас Цветанов Атанасов: За следващото
заседание на Общинския съвет кметът на общината да внесе анализ на санкциите
наложени за всички отделни обекти и предложение за търсене на персонална
отговорност от длъжностните лица допуснали нарушенията,
Р Е Ш И:
За следващото заседание на Общинския съвет кметът на общината да внесе
анализ на санкциите наложени за всички отделни обекти и предложение за търсене на
персонална отговорност от длъжностните лица допуснали нарушенията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна
институция по чл.19 от Закона за общинския дълг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, 2 против и
6 въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 381
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 19
от Закона за общинския дълг, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с
вх. № 07-01-136/14.05.2021 г. предложение относно одобряване на процедура за избор
на финансова/кредитна институция по чл.19 от Закона за общинския дълг,
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р ЕШИ:
Одобрява Процедурата за избор на кредитна/финансова институция за поемане
от Община Червен бряг на дългосрочен дълг по чл.17 от Закона за общинския дълг за
рефинансиране на остатъчен дълг по кредити към Търговска банка „Д” АД и Фонд
ФЛАГ ЕАД, разплащане на финансови корекции към Управляващ Орган по
Оперативна програма „Околна среда“ към МОСВ, Управляващ Орган на Оперативна
програма „Региони в растеж“ към МРРБ, и за финансиране на инвестиционни проекти,
съгласно приложението.
Приложение: Процедура за избор на кредитна/финансова институция по чл.19 от
Закона за общински дълг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Десета.
Информация за дейността по защитата при бедствия и аварии на Община Червен
бряг през 2020 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 382
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския
съвет през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-130/12.05.2021 г. информация относно
дейността по защитата при бедствия и аварии на Община Червен бряг през 2020 г.,
Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 17 и 18 май 2021 година,
Р Е Ш И:
Приема информация относно дейността по защитата при бедствия и аварии на
Община Червен бряг през 2020 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 383
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-127/11.05.2021г. относно отпускане на еднократна
финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с решение № 71 /29.01.2016 г.
Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община
Червен бряг; Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта и
Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси на
заседание проведено на 17.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Да не се отпуска финансова помощ на Р.. П.. М.. от гр. София, ЖК „… № 2,,
… поради липса на основание по раздел IV, чл.7, т.5 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
2. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. Л.. А.. М.. от гр.Койнаре,
ул. „.., на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
3. Да не се отпуска финансова помощ на А.. Р.. А.. от гр. Койнаре, ул. „.. поради
липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
4. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. К.. Х.. Х.. от с. Горник,
ул. .. на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на Т. Д.. М. от гр. Червен
бряг, ул. „.. ,на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
6. Да не се отпуска финансова помощ К. М.. К.. от гр. Койнаре, ул…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 А… Р.. 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.
8.Да се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на И.. Д.. Г.. от с. Телиш,
ул. „…., на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
9. Да не се отпуска финансова помощ на А… Ф.. Н… от гр. Червен бряг, ,ул. „…
поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.

10. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на В… Д.. Б… от гр.
Червен бряг, ул. „… на основание по раздел III, чл.3, ал.1 от Критериите за отпускане
на еднократна финансова помощ.
11. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на М… Л.. М.. от с.
Лепица, 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 № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване през имоти,
общинска публична собственост
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 384
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8,
ал. 1 от ЗОС, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01119/11.05.2021 г. предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване
през имоти, общинска публична собственост и Предложение от Комисията по
устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от
заседание, проведено на 17.05.2021 г.
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за прокарване на отклонение от техническата инфраструктура в
границите на урбанизираната територия на гр. Червен бряг за трасе на подземно
външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Преустройство на съществуваща
складова база в цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за
стълбища в поземлен имот 80501.807.93, УПИ ХVІІ-2459, кв. 177А по плана на гр.
Червен бряг“ през имоти 80501.806.273 и 80501.806.271, публична общинска
собственост (улици и тротоари).
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по реда
на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване на безвъзмездно право на прокарване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно съгласие за учредяване право на прокарване през имоти,
общинска публична собственост -за стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№1026 на път І-3 „Радомирци – Горни Дъбник“, част от електронна система за
събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа като част от
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 385
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
193, ал. 6 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-120/11.05.2021 г. предложение относно съгласие за
учредяване право на прокарване през имоти, общинска публична собственост,
Предложение от Комисията по устройство на територията , благоустрояване,
комунални дейности и екология от заседание, проведено на 17.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за прокарване на подземна кабелна линия НН 1кV за нуждите
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1026 на път І-3 „Радомирци – Горни
Дъбник“, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа: възмездно през имот 72206.218.1 - общинска публична
собственост, пасище и безвъзмездно през общински път 72206.211.143.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по реда
на чл. 210 от ЗУТ за определяне на размера на необходимото обезщетение и по реда на
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване на право на прокарване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно допускане изработване на проект за изменение на Общ
устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Червен бряг
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 386
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 124,
ал. 1, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ; чл. 5, ал. 5 и ал. 7 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Червен бряг,
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-121/11.05.2021 г.
предложение относно допускане изработване на проект за изменение на Общ
устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Червен бряг,
Предложение от Комисията по устройство на територията , благоустрояване,
комунални дейности и екология от заседание, проведено на 17.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
1.Да се изработи проект за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг за
част от квартал 177 в обхват на ПИ 80501.807.82 и 80501.807.83, съгласно
представеното задание по чл. 125 от ЗУТ.
2.Общински съвет – Червен бряг, на основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ допуска
изменението на ОУП и ПУП-ПРЗ по т.1 да се извърши едновременно при условията и
по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на ПУП-ПРЗ се
одобри след одобряване изменението на ОУП.
3.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички необходими
действия по изработване, съгласуване, обявяване, одобряване и влизане в сила на
устройствените планове, като предварителния договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ със
собственика на ПИ 80501.807.82 се сключи при условията на чл. 50, ал. 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
- Червен бряг.
Приложение: Задание по чл. 125 от ЗУТ и графична част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно отдаване под наем на площадки, находящи се в гр. Червен
бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 387
Общински съвет Червен бряг на основание чл. чл. 56 (1) от ЗУТ, 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. № 07-01-126/12.05.2021 г. предложение
относно отдаване под наем на площадки, находящи се в гр. Червен бряг, Предложения
от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство и
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседания, проведени на
18.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на
Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими
имоти, както следва:
1. Площадки с обща площ 9,5 кв. м за поставяне на следните съоръжения,
предназначени за продажба на хранителни стоки, за срок от 5 години:
– фризер за сладолед с размери 1,0м х1,5м в УПИ І от към ул. „В. Априлов”.
– хладилна витрина за сладолед с размери 2,0м х 2,5м = 5 м в площад ул.
„Търговска” / ул. „В. Априлов”.
– машина за понички с размери 1,5м х 2,0м = 3м в площад ул. „Търговска” / ул. „В.
Априлов”.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 47,50 /четиридесет и
седем лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 6 към
Раздел X, т. VII Наемни цени на общински пазар, т.7 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 95,00 /деветдесет и пет/ лева.
2. Площадка с площ 74,50 кв.м. за поставяне на павилион, находящ се на ул. „П.
Волов“, кв. 76, за срок от 5 години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 94,00 /деветдесет и
четири лв/ лева на месец без ДДС, и депозит за участие в размер на 188,00 /сто
осемдесет и осем лв./ лева.
ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура
в състав от 6 /шест/ членове, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация.

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.
ІV.В изпълнение на т. ІІ и реш. № 1284 от 23.04.20219 година с явно гласуване с
26 гласа ЗА, без против и без въздържали се от общо 26 гласували общински
съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет определя за участие в
комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, Красимир Митков Ангелов
и Николай Георгиев Мишовски, за резервен член Ганка Нинова Василева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Шестнадесета.
Предложение относно предоставяне под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд чрез публични търгове с тайно наддаване, за землищата на
територията на Община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 388
І.Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 24 а,
ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-123/11.05.2021 г. предложение относно предоставяне
под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез публични търгове с
тайно наддаване, за землищата на територията на Община Червен бряг, Предложения
от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство и
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседания, проведени на
18.05.2021 г.,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно
Глава 8 от НРПУРОИ за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен
фонд, конкретизирани по имоти за землищата на територията на общината, за срок 5
стопански години, считано от стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение 1.
2. Публичните търгове с тайно наддаване да се проведат съгласно разпоредбите на
Глава 8 от НРПУРОИ, с начална годишна тръжна наемна цена за конкретното землище,
съгласно Приложение 6 към
Раздел Х от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Червен бряг към точка VІІІ, под точка 1 и депозит за участие до 10%, съгласно чл. 61,
ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, съгласно Приложение 1.
За всеки един от имотите може да се кандидатства поотделно или по –
няколко, според желанието на участника в търга.
3. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в
състав от 7/седем/ члена, от които: Председател, правоспособен юрист, трима
общински съветника, определени от Общински съвет – Червен бряг, Кмет на
съответното населеното място и представител от отдел „Икономика и общинска
собственост”. За землището на гр. Червен бряг втори представител на отдел
„Икономика и общинска собственост“.
Определя резервни членове: 1 (един) общински съветник, правоспособен юрист,
представител на отдел „Икономика и общинска собственост” и резервен член на
мястото на Кметовете на населените места.

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по подготовка
и провеждането на всички процедури, както и да сключи договори за наем със
спечелилите участници.
5.В изпълнение на т. 3 и реш. № 1284 от 23.04.20219 година с явно гласуване с 21
гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 22 гласували общински съветници при
общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет определя за участие в комисията
общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, Красимир Митков Ангелов и Николай
Георгиев Мишовски, за резервен член Ганка Нинова Василева и за резервен член на
кмет на кметство Петя Веселинова Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Седемнадесета.
Доклад за работата на комисията, назначена със заповед № РД-10-86/27.05.2020 г.
и изменена със заповед № РД-10-36/11.03.2021 г. на Кмета на община Червен
бряг в изпълнение на реш.12/29.04.2020 г. относно проверка законността и
изпълнението на концесионните договори и договорите за наем на всички водни
обекти.
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 389
1.На основание резултата от проведено поименно гласуване : 2 гласа ЗА
приемане на предложението от общински съветник Илиан Георгиев Илиев
концесиите за водното течение в с Ракита и язовир с. Реселец да се прекратят, 10
против и 13 въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой
29 на съветниците в Общинския съвет, при спазени изискванията на чл.27, ал.4 и ал. 5
от ЗМСМА, не се приема предложението от общински съветник Илиан Георгиев
Илиев концесиите за водното течение в с Ракита и язовир с. Реселец да се прекратят.
2.На основание резултата от проведено поименно гласуване : 10 гласа ЗА
приемане на предложенията за решения с вх. № 07-01-134/13.05.2021 година от Доклад
за работата на комисията, назначена със заповед № РД-10-86/27.05.2020 г. и изменена
със заповед № РД-10-36/11.03.2021 г. на Кмета на община Червен бряг в изпълнение на
реш.121/29.04.2020 г. относно проверка законността и изпълнението на концесионните
договори и договорите за наем на всички водни обекти, 3 против и 8 въздържали се
от общо 21 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет, при спазени изискванията на чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, не се
приемат предложенията за решения вх. № 07-01-134/13.05.2021 година от Доклада за
работата на комисията, назначена със заповед № РД-10-86/27.05.2020 г. и изменена със
заповед № РД-10-36/11.03.2021 г. на Кмета на община Червен бряг в изпълнение на
реш.121/29.04.2020 г. относно проверка законността и изпълнението на концесионните
договори и договорите за наем на всички водни обекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Осемнадесета. Отговор на питане
Решение не се взема

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно одобряване на изменение на Подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата УПИ ІІ-965,966; ІІІ-967; ІV967; V-846; VІ-846; VІІ-960; VІІІ-960; ІХ-958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІІ-962; кв.
149, гр. Койнаре.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и 1 въздържал се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 390
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 , ал.1 , т.11 от ЗМСМА и чл.129 ,
ал.1, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ и представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-137/19.05.2021 година предложение относно одобряване
на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУППРЗ) в обхвата УПИ ІІ-965,966; ІІІ-967; ІV-967; V-846; VІ-846; VІІ-960; VІІІ-960; ІХ958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІІ-962; кв. 149, гр. Койнаре,
Р Е Ш И:
1.
Одобрява Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІІ-965,966; ІІІ-967; ІV-967; V-846; VІ-846; VІІ-960; VІІІ960; ІХ-958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІІ-962 кв. 149 и частично в обхвата на кв. 150,
при което:
- отпада проектна (нереализирана) улица между осова точка (о.т.) 361 и о.т. 362;
-създава се нова улица, определена от о.т. 362 и новопроектирана о.т. 362а,
съвпадаща със съществуваща улица, при което уличните регулационни линии в този
участък съвпадат с имотните граници на прилежащите имоти;
-с проектът за ПУП-ПР вътрешните регулационни линии между имотите, предмет
на проекта се поставят в съответствие със съществуващите граници между поземлените
имоти, съгласно действащия кадастрален план;
- новопроектиран урегулиран поземлен имот за ПИ 846 се обособява в обхвата
на кв. 150;
- изменя се североизточната улична регулационна линия на проектна улица
между о.т. 341 - о.т. 342, в участъка на ПИ 957, с цел поставянето ù в съответствие с
имотната граница;
-в резултат на описаните промени се създават следните УПИ: ІІ-965; ІІІ-966; ІV967; VІІ-960; VІІІ-959; ІХ-958; Х-957; ХІ-961; ХІІ-962; ХІІІ-962 кв. 149 и УПИ
ХХХVІІІ-846 в кв. 150 по плана на гр. Койнаре.
- проектът ПУП-ПЗ запазва показателите на устройствената зона Жм, в която
попадат имотите – с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) с
показатели за устройство и застрояване съобразно изискванията на Наредба №
7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, а именно: плътност на застрояване до 60%; коефициент на
интензивност до 1,2; минимална озеленена площ 40%;

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме необходимите
действия за обнародване на настоящето решение в „Държавен вестник“ по реда на
чл.129, ал.1 от ЗУТ .
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –
Плевен, чрез Община Червен бряг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно именуване на улица в с. Горник
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 391
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от
ЗМСМА, представеното от кмета на общината в Общински съвет с вх. № 0701-140/21.05.2021 г. предложение относно именуване на улица в с . Горник
във връзка с писмо от кметство с. Горник с вх. № 09-00-321/14.05.2021 г. и
Заповед № 495/06.03.1985 г. от Председателя на Окръжен народен съвет Плевен,
Р Е Ш И:
1.Улица, намираща се в Южната част на с. Горник, която обслужва урегулирани
поземлени имоти в кварталите 109 и 108 по Застроителен и регулационен план ( ЗРП )
на с. Горник да бъде именувана ул. „Томанец". Улицата минава между кварталите 109 и
108 по плана на селото и обхваща от ОК 243 до ОК 263.
Наименуванието на улицата е и с цел определяне административните адреси на
прилежащите урегулирани поземлени имоти по плана на с. Горник.
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 № 21
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 31.05.2021 г.
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. „П.
Волов“ гр. Червен бряг
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, без против
и 1 въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 392
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-141/27.05.2021 година предложение относно
отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. „П. Волов“ гр. Червен бряг,
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на
Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващо помещение с площ 70,60 кв.м., предназначено за спортни и
развлекателни дейности, находящо се на ул. „П. Волов“, кв. 76, за срок от 5 години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 60,00 /шестдесет/ лева на
месец без ДДС, и депозит за участие в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева.
ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура
в състав от 6 /шест/ членове, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен
юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация.
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.
ІV.В изпълнение на т. ІІ и реш. № 1284 от 23.04.20219 година 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 определя за участие в
комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, Красимир Митков Ангелов
и Николай Георгиев Мишовски, за резервен член Ганка Нинова Василева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

