
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно  промяна в характера на собствеността от публична в 

частна общинска собственост, приемане на пазарна оценка на площ 1250,00 кв.м. 

отразено в Скица-проект за измененине на изменение и допълнение на КП с. 

Телиш и одобряване сключване предварителен договор за промяна на граници на 

урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, 

ал.3 и ал.5 от ЗУТ. 

 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 634 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 19 гласа ЗА 

приемане на предложението относно  промяна в характера на собствеността от 

публична в частна общинска собственост, приемане на пазарна оценка на площ 1250,00 

кв.м. отразено в Скица-проект за изменение на изменение и допълнение на КП с. 

Телиш и одобряване сключване предварителен договор за промяна на граници на 

урегулирани поземлени имоти и прехвърляне на собственост по смисъла на чл.15, ал.3 

и ал.5 от ЗУТ, 5 гласа  против и 2 въздържали  се от общо 26 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет и  съгласно 

разпоредбата  на  чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, не се приема внесеното   с вх. № 07-01-

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

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

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

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

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" –община Червен 

бряг за периода 01.01.2021 г.-31.03.2022 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 

№ 635 

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

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

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

на ДСП – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 017-00-3/01.06.2022 г. информация за 

дейността на Дирекция "Социално подпомагане" –община Червен бряг за периода 

01.01.2021 г.-31.03.2022 г. , Предложение от Комисията  по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на 20.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" –

община Червен бряг за периода 01.01.2021 г.-31.03.2022 г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през 

2021 г. Общинска програма за закрила на детето за 2022година. 

 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 636 

 

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

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

съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и представените от 

Директора на ДСП – Червен бряг в Общински съвет с вх. № 017-00-4/01.06.2022 г. 

Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през 2021 г. 

и Общинска програма за закрила на детето за 2022годин, Предложение от Комисията  

по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  

проведено на 20.06.2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Информация за изпълнение  на дейностите в областта за закрила на 

детето през  2021 година, съгласно приложението. 

 2.Приема   Общинска  програма за закрила  на детето за 2022 г. , съгласно 

приложението. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Годишен отчет за дейността на „Медицински център Червен бряг“ ЕООД за 2021 

година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 637 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и внесения с 

вх. № 038-01-18/13.06.2022 г. от управителя на дружеството   годишен отчет  на 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД за 2021 година, Предложение от Комисията 

по здравеопазване, младежта и спорта  от    заседание  проведено на  20.06.2022 г., 

Предложение от  Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание, 

проведено на 22.06.2022 г. 

 Р Е Ш И: 

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

Червен бряг за 2021 година.(ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

община Червен бряг.  

 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 638 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-166/08.06.2022 г. информация относно 

състоянието на гробищните паркове на територията на община Червен бряг, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състоянието на гробищните паркове на 

територията на община Червен бряг, съгласно приложението 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Информация относно водените от общината съдебни дела. /Съгл. Решение 

№164/26.06.2020 г./ 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 639 

 

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

във връзка със свое Решение №164/26.06.2020 г.и представената от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-168/08.06.2022 г. информация относно водените от 

общината съдебни дела. /Съгл. Решение №164/26.06.2020 г./, Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема информация относно водените от общината съдебни дела. /Съгл. 

Решение №164/26.06.2020 г./, съгласно приложението 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Информация относно дейността на Комисията по безопасност на движението в 

община Червен бряг за 2021 г. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 25  гласа ЗА, 1 против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 640 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-174/10.06.2022 г. информация относно 

дейността на Комисията по безопасност на движението в община Червен бряг за 2021 

г., Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема информация относно дейността на Комисията по безопасност на 

движението в община Червен бряг за 2021 г., съгласно приложението 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

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  със 17  гласа ЗА, 3 против и 5  

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 

№ 641 

 

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

представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-179/13.06.2022 г. 

информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти 

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

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

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на 

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

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

1270/23.04.2019 г.), съгласно приложението. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Изпълнение на решение № 608, т.ІІІ.2.1- обсъждане  преобразуване на "Хърхов" 

ЕООД в общинско предприятие. 

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 

№ 642 

 

 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на свое решение № 608, т.ІІІ.2.1  от 

30.05.2022 г. и представената от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

153/25.05.2022 г. визия относно  преобразуване на "Хърхов" ЕООД в общинско 

предприятие, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  

2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема за  информация изложеното  в представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет визия относно  преобразуване на "Хърхов" ЕООД в общинско 

предприятие. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението  на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ ЕООД. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 2 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 

№ 643 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1 т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл. 25, ал. 1, т. 6 и чл. 46 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на 

община Червен бряг в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала, чл. 63 ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и чл.3 ал.1 и ал.3 

от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, във връзка с чл. 137, ал. 1 , т. 5 и 

при спазване условията на чл.147, ал.2 от ТЗ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-176/10.06.2022 г. предложение относно откриване 

процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението  на „Многопрофилна 

болница за активно лечение-Червен бряг“ ЕООД, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

 

Р Е Ш И: 

 

I. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД, ЕИК 000410056, 

със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 61, за 

срок от три години. 

 

II. Конкурсът да се проведе  по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по 

ЗЛЗ на три етапа: 

1. І етап - проверка на съответствието на представените документи е предварително 

обявените изисквания; 

2. ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

3. ІІІ етап - събеседване е кандидатите. 

 

III. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и е 



придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта 

на здравния мениджмънт; 

2. имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита 

специалност; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

 

IV. Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография – европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно- 

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, 

квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или 

диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по 

икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност 

или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен 

мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 

от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения; 

4. актуален документ /свидетелство за съдимост/ – оригинал, доказващ че лицето не 

е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема съответната 

длъжност; 

5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 

наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист, заверени от кандидата „Вярно с оригинала“ и подпис.; 

6. декларация от кандидата, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7. програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Червен бряг” за тригодишен период, като същата се представи и на 

електронен носител /подава се в отделен запечатан плик, върху който са изписани 

имената на кандидата и е положен подпис/. 

8. медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на 

длъжността; 

9. други документи, по желание на кандидата, удостоверяваци професионалната и 

образователната му квалификация. 

 

V. Документите за участие в конкурса се приемат в Център за административно 

обслужване (ЦАО) на община Червен бряг, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Антим І” 

№1 в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса в един 

централен и един местен вестник и на интернет страницата на община Червен бряг - 

https://www.chervenbryag.bg/. 

За участие в конкурса се подава заявление /по образец/, към което се прилагат два 

отделни плика, както следва: 

1. плик № 1 съдържа документите, изброени в раздел IV - т.2.,3.,4.,5, 6, 8 и 9.; 

2. плик № 2 съдържа разработката по раздел IV -  т.7. 



Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, 

надписан с имената на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и 

телефон за връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

 

VI. Определя следните теми, предмет на събеседването: 

- Програмата за развитие и дейността на лечебното заведение, представена от 

кандидата, включваща цялостната визия за развитието на лечебното заведение в 

следващия 3 /три/ годишен период: „Мястото и ролята на МБАЛ в предоставянето на 

здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, 

финансова политика, бъдещо развитие.“;  

- „Анализ на финасово-икономическото състояние на лечебното заведение, 

ресурсна и кадрова политика, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за 

развитие на МБАЛ – Червен бряг ЕООД“; 

- „Нормативна уредба в областта на здравеопазването“. 

По време на събеседването, комисията по провеждането на конкурса има право на 

допълнителни въпроси в областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна 

уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.  

Кандидатите за участие в конкурса, в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуване на 

обявата за конкурса, могат да получат информация в „Многопрофилна болница за 

активно лечение – Червен бряг” ЕООД относно структура, бюджет, численост и щатно 

разписание на персонала.  

 

VІІ. 1. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав 

от 9 /девет/ члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по 

медицина, както следва: 

Председател: Заместник кмет на община Червен бряг 

Секретар:  Представител на община Червен бряг 

Членове:– Правоспособен юрист; 

      Представител на РЗИ – Плевен, посочен писмено от директора на тази 

институция; 

  5 общински съветници  

               Резервни членове: 

 председател: ……………….  

               юрист:…………………………….. 

 общински съветник…………………….. 

2. Възлага на комисията да извърши необходимите действия, предвидени в 

Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ с нужната добросъвестност и в 

определения обем и срок.  

3. Определя Женя Дикова за технически сътрудник на комисията (без право на 

глас), служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА при Общински съвет - Червен бряг. 

4. За участие в работата на комисията, членовете й не получават възнаграждение. 

 

VІІІ. Етапи на провеждане на конкурса: 

1.  Първи етап - Отварянето на представените от кандидатите документи и 

извършването на проверка за съответствието им с предварително обявените изисквания 

(Плик №1) ще се състои до 7 /седем/ работни дни, след изтичане на срока по т. V от 



14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Червен бряг, находяща се на етаж 

VІ в гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, в присъствието на кандидатите.  

До втори етап от конкурсната процедура се допускат кандидатите представили 

всички изискуеми документи, които отговарят на изискванията. Програмите на 

недопуснатите кандидати се връщат неразпечатани на кандидатите.  

2. Втори етап - Представянето на програмите за развитието и дейността на “МБАЛ 

– Червен бряг“ ЕООД за тригодишен период  се провежда  в срок до 7 (седем) работни 

дни след писменото  уведомление за допуснатите кандидати.  

Оценката на Програмата се формира въз основа на следните критерии: 

     -    степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 

заведение;   

- съответствие на проекта с нормативната уредба; 

- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с 

предмета на дейност; 

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

- логическа структура на разработката; 

- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.  

3. Трети етап - събеседване. Допускат  се кандидати, получили оценка на 

Програмата не по- ниска от Мн. Добър (4,50).  Оценката от проведеното събеседване се  

формира въз основа на следните критерии: 

- обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение; 

- степен на познаване на нормативната уредба; 

- способност да се планират и взимат управленски решения; 

- административни умения, професионални и делови качества; 

- комуникативни способности и организационни способности; 

- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на 

конкретен проблем. 

4. Оценките по т.VІІІ.2 и т.VІІІ.3 се формират по шестобалната система, като 

средноаритметична от оценките, поставени от членовете на комисията, при точност на 

оценката 0,25. 

5. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и 

от проведеното събеседване не по-ниска от Мн. Добър (4,50). 

6. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията 

изготвя протокол, с който предлага за одобрение на Общински съвет – Червен бряг 

кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. 

 

ІХ. Възлага на Кмета на община Червен бряг изпълнение на настоящото решение. 

 

Х. В изпълнение на т. VII.1 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 

определя  за участие  в комисията  общинските съветници Петко ИвайловПетков, 

Даниел Кръстев Иванов, Красимир Алеков Евтимов, Николай Димитров Николов и  

Йоана Йотова.  

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 определя общински 

съветник Десислав Василев Иванов  за резервен член. 

 

 



Забележка: Проектът на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД е приет с Наредбата за реда за 

учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала (Приложение № 3 към чл. 26, ал. 2 

от Наредбата, приета с Решение № 485/16.11.2021 г. на Общински съвет – Червен бряг).  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Информация относно разпределение на средствата за финансиране на 

пенсионерските клубове, клуба на инвалидите и клуба на слепите на територията 

на община Червен бряг през 2022 година – изпълнение на  решение № 

623/30.05.2022 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 

№ 644 

 

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

във връзка с изпълнение на   решение № 623/30.05.2022 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-173/10.06.2022 г. информация относно 

разпределение на средствата за финансиране на пенсионерските клубове, клуба на 

инвалидите и клуба на слепите на територията на община Червен бряг през 2022 

година, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 

г.,   

Р Е Ш И: 

 

Приема информация относно разпределение на средствата за финансиране на 

пенсионерските клубове, клуба на инвалидите и клуба на слепите на територията на 

община Червен бряг през 2022 година – изпълнение на  решение № 623/30.05.2022 г., 

съгласно приложението 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета и 

актуализация на капиталовата програма на община Червен бряг за 2022 година. 

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 

№ 645 

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. № 07-01-172/10.06.2022 г. предложение относно 

вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета и актуализация на капиталовата 

програма на община Червен бряг за 2022 година, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

Р Е Ш И: 

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

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

         1.1. Функция “Здравеопазване”                                            било  става    разлика 

а/Дейност 431 “Дет. ясли, дет. кухни, и ясл. група в ДГ” 

            -§1030 „Текущ ремонт”                                                          25000  16385    -8615                                                         

           -§5205 „Придобиване на стопански инвентар”                          0         8615   + 8615        

 

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

а/Дейност 554 “Защитени жилища“ 

-§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”        0         10201      +10201 

        

          б/Дейност 562 “Асистенти за лична помощ” 

            -§ 1016 „Вода, горива и енергия”                                          20000   17030      -2970 

            - § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер”                20000   22970     +2970 

 

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

а/Дейност  998 “Резерв” 

- § 0098  „Резерв за непредвидени и  

                неотложни разходи”                                             84240   74039       -10201 

 

        2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

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

а/Дейност  532 “Програми за временна заетост” 

- §1015 „Материали“                                                           86300    80384       -5916 

 



        2.2. Функция “ЖС, БКС и ООС”                                        било     става    разлика                 
а/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

-§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                   1949896    1955812   +5916  

 

 

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

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

5 151 018 лв. в това число: 

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

2.От собствени средства в т.ч. преходен остатък, стандарт 2022г.  – 191 874 лв.    

3.Остатък ПМС 2021г. – 30 000 лв. 

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

5. Остатък ЦСКР 2021г.- 356 907 лв. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно участие в процедура за продажба на поземлен имот, 

собственост на Банка ДСК АД. 

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 

№ 646 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал.2 от 

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

182/15.06.2022 г. предложение относно участие в процедура за продажба на поземлен 

имот, собственост на Банка ДСК АД  във връзка с предстоящо обявление за продажба 

на поземлен имот, собственост на Банка ДСК АД: идентификатор 80501.801.87, площ 

655 кв.м, стар номер 123, квартал 3, парцел ІІ и административен адрес-област Плевен, 

община Червен бряг, гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. "Стефан Караджа" № 8, одобрен със 

Заповед на КККР № РД-18-2/20.01.2005 г. на Изпълнителен директор на АГКК(бивша 

сграда на „Сосиете Женерал Експресбанк АД“), Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 20 и 22  юни  2022 г.,   

Р Е Ш И: 

І.Дава съгласие, Община Червен бряг да вземе участие в процедура за продажба 

на поземлен имот, собственост на Банка ДСК АД с идентификатор 80501.801.87, площ 

655 кв.м, стар номер 123, квартал 3, парцел ІІ и административен адрес-област Плевен, 

община Червен бряг, гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. "Стефан Караджа" № 8, одобрен със 

Заповед на КККР № РД-18-2/20.01.2005 г. на Изпълнителен директор на АГКК (бивша 

сграда на „Сосиете Женерал Експресбанк АД“). 

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

необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими 

решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването 

на документацията, необходима за участие в процедурата за продажба на подробно 

описаният в т. I на настоящото решение имот. 

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

съветник Мирослав Михайлов  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,  

Р Е Ш И: 

 Работна група с  общински съветници и представители на граждански 

институции, неправителствени организации да подпомага кмета на общината при 

провеждане на разговорите за закупуване на имота, като общинските съветници да 

бъдат определени след разговор на  кмета на общината с ръководителите на групи.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Отчет на План за действие на община Червен бряг за 2021 г. в изпълнение на 

Стратегия  на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите 

(2021 г.-2030 г.)  и План за действие на  община Червен бряг през  2022 г. 

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 

№ 647 

 

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. № 07-01-164/08.06.2022 г. 

Отчет на План за действие на община Червен бряг за 2021 г. в изпълнение на Стратегия  

на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 г.-2030 г.)  и 

План за действие на  община Червен бряг през  2022 г. в изпълнение на приетия план за 

провеждане на заседанията на Общински съвет през 2022 г., съгласно решение № 

513/26.01.2022 г., Предложение от Комисията  по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на  20.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на План за действие на община Червен бряг за 2021 г. в 

изпълнение на Стратегия  на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021 г.-2030 г.)  и План за действие на  община Червен бряг през  2022 г., 

съгласно приложенията. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и 

училищното образование в община Червен бряг през 2021 г. и  План за 2022 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 

№ 648 

 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-177/13.06.2022 г. Отчет на План за 

реализиране на Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование 

в община Червен бряг през 2021 г. и  План за 2022 г., Предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 22.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на 

предучилищното и училищното образование в община Червен бряг през 2021 г. и  План 

за 2022 г., съгласно приложенията. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета. 

 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 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 649 

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

на общината с вх. № 07-01-170/08.06.2022г.  относно отпускане на  еднократна 

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

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

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

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на 20.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

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

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да  се отпусне   финансова помощ в размер на 300лв.  на  Б. П. С.  от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200лв. на В. К. Ц. 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 Ц. Й. Г. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 

 6.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на  П. В. М. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

7. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  100лв. на  С. Г. С. от с.Рупци, 

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

финансова помощ. 

8.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв.на  Ю. П. Т. от гр.Червен 

бряг, ул.„.. 

9. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  100лв. на  В. Л. С. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                                /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно приемане  програма на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби от общински и държавни училища през 2022 година в община 

Червен бряг 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 650 

 

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

Общинския съвет  през 2022 г., съгласно решение №513/ 26.01.2022 г. и представената 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-169/08.06.2022 г. програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински и държавни училища през 

2022 година в община Червен бряг, Предложение от Комисията по образование, 

култура и вероизповедания от заседание, проведено на 22.06.2022 г.,  

Р Е Ш И: 

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

държавни училища през 2022 година в община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

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

съветник Атанас Атанасов, направено на заседанието на Общинския съвет 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, 

Р Е Ш И: 

За следващото заседание на Общинския съвет  от кмета на общината да се внесе 

предложение относно награждаване на Патрицие Нейманова- състезател на  Шахматен 

клуб „Михаил Тал“. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно  предоставяне на училищните автобуси за безвъзмездно 

ползване и управление от средищните училища и професионарни гимназии на 

територията 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 

№ 651 

 

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

връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Червен бряг и във връзка 

с Решение № 833/01.12.2021 г. на Министерски съвет, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-167/08.06.2022 г. предложение относно  

предоставяне на училищните автобуси за безвъзмездно ползване и управление от 

средищните училища и професионални гимназии на територията на община Червен 

бряг и писмо с рег. № 30-00-308/01.06.2022 г. на Директора на СУ „Христо 

Смирненски“ гр. Койнаре, Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на 20.06.2022 г. и 

Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание 

проведено на 22.06.2022 г. 

Р Е Ш И: 
 

1.Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване и управление върху следните вещи, представляващи частна 

общинска собственост:   

– Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4209 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. 

– Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4563 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. 

в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Основно училище „Христо 

Смирненски“ гр. Червен бряг, община Червен бряг, Булстат 000402159 – средищно 

училище на основание Решение № 833/01.12.2021 г. на Министерски съвет. 
 

2.Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване и управление върху следните вещи, представляващи частна 

общинска собственост: 

– Автобус марка „Отойол“, модел „Е 27.14 School bus“ с 27+1 места и регистрационен 

№ ЕН 4178 КМ и балансова стойност в размер на 163 160 лв. 

– Автобус марка „Пежо“, модел „Боксер FV 350 LH 2,2 HDI/100cat” с 11+1 места и 

регистрационен № ЕН 4564 КМ  и балансова стойност в размер на 41 583 лв. 



в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Средно училище „Д-р Петър 

Берон“ гр. Червен бряг, община Червен бряг, Булстат 000402141 – средищно училище 

на основание Решение № 833/01.12.2021 г. на Министерски съвет. 

 

3.Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване и управление върху следните вещи, представляващи частна 

общинска собственост: 

– Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4212 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. 

в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Средно училище „Христо 

Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг, Булстат 000183152 – средищно 

училище на основание Решение № 833/01.12.2021 г. на Министерски съвет. 

 

4.Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 

на ползване и управление върху следните вещи, представляващи частна 

общинска собственост: 

– Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4210 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. 

– Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркоаз“ с 32+1 места и регистрационен № ЕН 4211 

КМ и балансова стойност в размер на 167 400 лв. 

в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Основно училище „Христо 

Ботев“ с. Чомаковци, община Червен бряг, Булстат 000182898 – средищно училище на 

основание Решение № 833/01.12.2021 г. на Министерски съвет. 

 

5.Възлага на Кмета на община Червен бряг да издаде заповед за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите, представляващи частна общинска 

собственост, описани в настоящото предложение в точки от 1 до 4, при следните 

условия: 

а. Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е 5 

години; 

б. Вещите – частна общинска собственост, обект на настоящото решение, да се 

използват само и единствено за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и 

държавни училища, намиращи се в границата на общината; 

в. Разходите за поддръжка и експлоатация да са за сметка на ползвателите. 
 

6.Възлага на Кмета на община Червен бряг да сключи договор за безвъзмездно 

ползване и управление на вещите – частна общинска собственост. 
 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в община Червен бряг за 2022 

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

общинска собственост находящ се в с. Радомирци, ул. „Стара планина“ № 16. 

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

и 3  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 

№ 652 

 

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

9 и ал. 10 от ЗОС,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС във вр. с чл. 46 от НРПУРОИ, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-175/10.06.2022 г.  предложение 

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

общинска собственост в община Червен бряг за 2022 година, приемане на пазарна 

оценка и продажба на недвижим имот-частна общинска собственост находящ се в с. 

Радомирци, ул. „Стара планина“ № 16, Предложение от Комисията по Общинска 

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

20.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2022 г. с недвижим имот, находящ 

се в с. Радомирци, ул. „Стара планина“ № 16 с площ  от 760 кв. м., представляващ УПИ 

XVIII - 892 в кв. 89 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, актуван с 

АОС № 2682/06.06.2022 г.  

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота в размер на 3320,00 лв./три хиляди 

триста и двадесет лева/без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 2581.70 лв. /две хиляди петстотин осемдесет и един 

лев и седемдесет стотинки/ 

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

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

собственост, находящ се в с. Радомирци, ул. „Стара планина“ № 16 с площ  от 760 кв. 

м., представляващ УПИ XVIII - 892 в кв. 89 по плана на селото, отреден за жилищно 

строителство, актуван с АОС № 2682/06.06.2022 г. с начална тръжна продажна цена в 

размер на 3320.00 лв. /три хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС и депозит за участие 

в размер на 10% от началната тръжна цена. 

 

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

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

съветници и кмета на кметство с. Радомирци.   

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

резервен член за  кмета на кметство с. Радомирци. 



 

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

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

договор за покупко – продажба. 

6.В изпълнение на т.4 с поименно гласуване  с 24  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет определя  за участие  в комисията общински 

съветници Красимир Митков Ангелов,  Николай Георгиев Мишовски, Пламен Иванов 

Спасов и Красимир Алеков Евтимов,  за резервни членове Атанас Цветанов Атанасов и 

Петя Веселинова Митрашкова  и  Илиан Георгиев Илиев за резервен  за кмет на 

населено място. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 2.1, № 3.5, № 3.16, № 3.21, № 5.3 и № 11.3 за срок от 

10 /десет/ години, находящи се на територията на Общински пазар гр. Червен бряг 

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

и 1  въздържал  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 653 

 

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. № 07-01-181/14.06.2022 г. предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.1, № 3.5, № 3.16, 

№ 3.21, № 5.3 и № 11.3 за срок от 10 /десет/ години, находящи се на територията на 

Общински пазар гр. Червен бряг, Предложение от  Комисията по общинска 

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

20.06.2022г. 

 

Р Е Ш И: 
 
 

I. 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, 

находящ се на територията на Общински пазар Червен бряг, както следва: 

1. Магазин № 2.1 с площ 23.50 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 256.62 /двеста петдесет и шест 

лева и  шестдесет и две стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 514.00 /петстотин 

и четиринадесет/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни 

цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

2. Магазин № 3.5 с площ 14.25 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 155.61 /сто петдесет и пет лева и 

шестдесет и една стотинка/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 312.00 /триста и 

дванадесет/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни цени на 

Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

3. Магазин № 3.16 с площ 14.70 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 160.52 /сто и шестдесет лева и 

петдесет и две стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 321.00 /триста 

двадесет и един/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни 



цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

4. Магазин № 3.21 с площ 14.70 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 160.52 /сто и шестдесет лева и 

петдесет и две стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 321.00 /триста 

двадесет и един/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни 

цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

5. Магазин № 5.3 с площ 24.00 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 262.08 /двеста шестдесет и два 

лева и осем стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния инфлационен 

индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 524.00 /петстотин двадесет и 

четири/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни цени на 

Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

6. Магазин № 11.3 с площ 13.30 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 145.24 /сто четиридесет и пет лева 

и двадесет и четири стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с годишния 

инфлационен индекс за 2021 г. в размер на 9.2% и депозит за участие 291.00 /двеста 

деветдесет и един/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. VII и т. 5 Наемни 

цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг. 

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

в състав от 5 /пет/ членове, от които 2 /двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, 2 /двама/ представители на Общинска администрация, определени от Кмета на 

Общината.  

Определя резервен член: 1 /един/ общински съветник. 

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

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

договор със спечелилия участник. 

 IV. При не спечелване на търговете за 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 поименно гласуване  с 25  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет определя  за участие  в комисията общински 

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

Георгиев Мишовски. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно учредяване на временно и безвъзмездно право за 

управление върху имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ с 

идентификатор 80501.807.177 по КККР на гр. Червен бряг, заедно с построените в 

него сгради с идентификатори 80501.807.177.1; 80501.807.177.2; 80501.807.177.3; 

80501.807.177.4, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Западна промишлена“ № 22 в 

кв. 1, парцел ІІ - 2010 съгл. АОС 2683/13.06.2022 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 

№ 654 

 

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

ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 14 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-180/14.06.2022 г. предложение относно учредяване на 

временно и безвъзмездно право за управление върху имот - публична общинска 

собственост, представляващ ПИ с идентификатор 80501.807.177 по КККР на гр. Червен 

бряг, заедно с построените в него сгради с идентификатори 80501.807.177.1; 

80501.807.177.2; 80501.807.177.3; 80501.807.177.4, находящ се в гр. Червен бряг, ул. 

„Западна промишлена“ № 22 в кв. 1, парцел ІІ - 2010 съгл. АОС 2683/13.06.2022 г., 

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

стопанство от заседание, проведено на  20.06.2022 г., 

Р Е Ш И: 

І.  Дава съгласие да се учреди временно и безвъзмездно право за управление 

върху имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 

80501.807.177 по КККР на гр. Червен бряг, заедно с построените в него сгради с 

идентификатори 80501.807.177.1; 80501.807.177.2; 80501.807.177.3; 80501.807.177.4, 

находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Западна промишлена“ № 22 в кв. 1, парцел ІІ - 2010 

съгл. АОС 2683/13.06.2022 г., за срок от 5 /пет/ години. 

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

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

нуждите на ФУТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРВЕН БРЯГ“ – гр. Червен бряг. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с 

идентификатор 16540.96.15, местност Поляните, землище на с. Горник, общ. 

Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 655 

 

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

реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за териториално и селищно 

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

171/09.06.2022 г. предложение относно допускане изработване на проект за Подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с 

идентификатор 16540.96.15, местност Поляните, землище на с. Горник, общ. Червен 

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

комунални дейности и екология от заседание, проведено на 20.06.2022 г., 

 

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 –  план 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/. 

2. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план - ПРЗ в обхвата на ПИ 

16540.96.15, съгласно приложеното задание, с цел създаване на необходимата 

устройствена основа за реализиране на инвестиционното намерение на Възложителя, а 

именно: Да се определи конкретно предназначение (отреждане) за имота „За ИУМПС“, 

с ниско застрояване и  устройствени показатели в рамките на допустимото за предимно 

производствена зона (Пп). 

 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или оправомощено лице да извърши 

необходимите действия, съгласно чл. 124б, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, свързани с обявяване на 

настоящото Решение, а именно: публикуване в Единния публичен регистър по 

устройство на територията по чл. 5а, разгласяване с обявление, което се поставя на 

определените за това места в сградата на общината и се публикуване на интернет 

страницата на общината. 



4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или оправомощено лице да извърши 

необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на 

територията, свързани с изпълнение на настоящото Решение. 

Решенията по чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета. 

 Предложение относно Инвестиционнно намерение с вх.№38-00-697/13.06.2022г. от 

"Плант Сайънс Корпорейшън"ЕООД с ЕИК:205141170 за изграждане на 

фотоволтаична централа в общински имоти по чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 656 

 

На основание резултата от проведено поименно  гласуване : 15 гласа ЗА 

приемане на предложението относно Инвестиционнно намерение с вх.№38-00-

697/13.06.2022г. от "Плант Сайънс Корпорейшън"ЕООД с ЕИК:205141170 за 

изграждане на фотоволтаична централа в общински имоти по чл.62, ал.2 от Закона за 

енергетиката, без   против и 9 въздържали  се от общо 24 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет и  предвид 

разпоредбата на чл. 25, ал.5  от ЗСПЗЗ , не се приема внесеното   с вх. № 07-01-

183/16.06.2022 г.  от кмета на общината предложение относно  Инвестиционно 

намерение с вх. № 38-00-697/13.06.2022 г. от „Плант Сайънс Корпорейшън“ ЕООД с 

ЕИК 205141170 за изграждане на фотоволтаична централа в общински имоти по чл. 62, 

ал. 2 от Закона за енергетиката. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 36  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.06.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно  промяна на Приложение № 1 към чл.60, ал.2, показатели и 

критерии за определяне на балната оценка/БО/  в едноличните търговски 

дружества с общинско участие  в капитала от Наредба за реда за учредяване и 

упражняване правата на община Червен бряг в публичните предприятия и 

търговските дружества с общинско участие, приета с решение № 485/26.11.2021 г. 

на Общински съвет Червен бряг. 

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

№ 657 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, при спазени изискванията на  чл. 

75-79 от АПК, чл.8, чл.26 и чл.28  от Закона за нормативните актове, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-139/10.05.2022 г. предложение 

относно  промяна на Приложение № 1 към чл.60, ал.2, показатели и критерии за 

определяне на балната оценка/БО/  в едноличните търговски дружества с общинско 

участие  в капитала от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община 

Червен бряг в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие, 

приета с решение № 485/26.11.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 16, 17 и 18  май  2022 г., 

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие в Приложение № 1 към чл. 60, ал. 2, Показатели и критерии за 

определяне на балната оценка /БО/ в едноличните търговски дружества с 

общинско участие в капитала в  т. 1 Стойност на ДМА и ДНМА от Наредба за реда 

за учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в публичните 

предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала приета с Решение 

№ 485/26.11.2021г. на Общински съвет Червен бряг  да отпадне текста „хил.“ след 

числата изписани в т. 1 Стойност на ДМА и ДНМА и следва да се чете със следния 

текст: 

 

 

1. Стойност на ДМА и ДНМА- определя се годишно 

№     Критерии                БО 

1.    До 10 000 лв. вкл.: 1,0  

2.    Над 10 000 лв. до 100 000 лв. вкл.: 1,5 

3.    Над 100 000 лв. до 200 000 лв. вкл.: 2,0 

4.    Над 200 000 лв. до 300 000 лв. вкл.: 2,5 

5.    Над 300 000 лв.: 3,0 

 



2. Стойността на ДМА и ДНМА се определя по данни от баланса към 31.12. на 

предходната година и важи за цялата следваща година. Приходи от оперативна дейност 

- определя се годишно  

 

№     Критерии                БО 

1.   До 1 000 лв. вкл.: 1,0  

2.   Над 1 000 лв. до 10 000 лв. вкл.: 1,5 

3.   Над 10 000 лв. до 100 000 лв. вкл.: 2,0 

4.   Над 100 000 лв. до 200 000 лв. вкл.: 2,5 

5.   Над 200 000 лв.: 3,0 

 

Приходите от оперативна дейност се определят по данни от годишния отчет към 31.12. 

на предходната година и важи за цялата следваща година. При изчисляване на 

приходите от оперативната дейност се приспадат приходите на дружествата, получени 

от продажба на ДМА и ДНМА. 

II. Възлага на кмета на Община Червен бряг изпълнение на настоящето решение.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


