
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на насе-

лението“- гр. Червен бряг през 2021 година. 

 

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 

№ 510 

 

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

представения от Началника  на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“  с вх. № 028-01-1/10.01.2022 г. Анализ за дейността на Районна служба 

пожарна безопасност и защита на населението гр. Червен бряг през 2021 година, 

Предложение от Комисията по  „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права” от заседание, проведено на 17.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  анализ за дейността на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“- гр. Червен бряг през 2021 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Втора. 

 Анализ относно работата на  Районно управление-Червен бряг през периода от 

01.01.2021 до 31.12.2021г.  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 511 

 

 

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

представения от Началника  на Районно управление с вх. № 028-00-1/13.01.2022 г. 

анализ за работата на Районно управление - Червен бряг за периода от 01.01.2021 до 

31.12.2021 година;  Предложение от Комисията по  „Транспорт, законност, обществен 

ред, сигурност и граждански права” от заседание, проведено на 17.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  Анализ за работата на Районно Управление - Червен бряг 

през периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2021 г.-

31.12.2021 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 

№ 512 

 

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

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

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-1/12.01.2022 г. отчет за дейността на Общински съвет 

Червен бряг за периода 01.07.2021 г.-31.12.2021 г.; Предложения от всички комисии 

при Общински съвет Червен бряг от  заседания, проведени на  17 и 18 януари 2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 

01.07.2021 г.-31.12.2021 г., съгласно приложението 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2022 година. 

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 

№ 513 

 

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

чл.43, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, представеното от 

Председателя на Общински съвет с вх. № 06-01-2/12.01.2022 г. предложение за 

приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  през 2022 година;  

Предложения от всички комисии при Общински съвет Червен бряг от  заседания, про-

ведени на  17 и 18 януари 2022 г.,  предложения за изменения и  допълнения , направе-

ни на заседанието на Общинския съвет:  

През месец май да се   включи за обсъждане предложение за  приемане на 

доклад на Комисията, избрана с реш. № 324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 

506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка по проектирането, изпълнението , 

фактурирането и санкциите на проект "Подобряване и изграждане на инфраструктурата 

за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ .  

През месец февруари отпадат: 

Предложение за приемане на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година и 

План за младежта  през 2022 г.  

През месец февруари да  се включи за обсъждане  предложение от кмета на общината 

за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ Червен бряг ЕООД във връзка с прие-

тата  Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в 

публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала 

Р Е Ш И:  

Приема план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  - 2022 година, 

както следва: 

 

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ – 

2022 ГОДИНА 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 г. 

 

1.Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2021 година. 

  Докл.: Началник РСПБЗН и Комисия по транспорт, законност,  

   обществен ред, сигурност и граждански права 



2.Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг за периода от 

01.01.2021 до 31.12.2021 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

3.Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2021 г.-

31.12.2021 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

4.Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2022 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

5. 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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 6.Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно класификация и състояние на общинските жилища за 

2022 г. Отчет на комисията по жилищно настаняване за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинс-

кия съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните ав-

томобили на Община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

 9. Предложение относно  предсрочно прекратяване на правомощията на Предсе-

дателя на Общински съвет- Червен бряг Петьо Веселинов Костов 

  Докл.: общински съветници от група ДБГ и всички комисии 

10.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

Докл.: Управителите на  общински дружества, Комисия по финансово 

стопанска политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и 

спорта 

11.Предл. от ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за въз-

растни хора и  лица с увреждания в домашна среда“ за предоставяне на 5000лв.  

Докл.: Ръководителят  на проекта,  Комисия по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 г. 

1. Предложение относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Годишен план за паша и правила за ползването на пасища, 

мери и ливади на територията на Община Червен бряг.  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеде-

лие, гори и водно стопанство 

2. Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 

на община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 



3. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите 

по отпадъците на община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

4. Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на 

наркоманиите сред подрастващите за 2021 г. и приемане на План за 2022 г. 

Докл.:Кметът на общината, Комисия по здравеопазване, младежта и спор-

та и Комисия по образование, култура и вероизповедания 

5. Отчет на Плана за действие през 2021 г. в изпълнение на Програмата за 

развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг.  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта 

6. Отчет за изпълнение на План за младежта за 2021 г.  

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта 

7. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност през 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

8. Отчет на дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП Червен бряг за 

2021 година. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

10.Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг за мандат 2019-2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

11.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

12.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 13. Предложение от кмета на общината за провеждане на конкурс за управител 

на МБАЛ Червен бряг ЕООД във връзка с приетата  Наредба за реда за учредяване и 

упражняване правата на община Червен бряг в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала 

Докл.: Кметът на общината  

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2022 г. 

 

1.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2020 

година. 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Предложение относно приемане на проекта на бюджета на община Червен 

бряг за 2022 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



3.Отчет за работата на МКБППМН през 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

4.Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и 

детските заведение и за разпределение на бюджета за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

5.Приемане на бюджетна прогноза за периода 2022- 2024 на постъпленията от 

местни приходи  и на разходите за местни дейности на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за 2021 г. и първо тримесечие на 

2022 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска по-

литика и  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта 

2.Информация относно изпълнението на концесионните договори за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеде-

лие, гори и водно стопанство 

3.Информация за изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина от 

горски територии за 2021г. и приемане на Годишен план за ползване на дървесина от 

горски територии за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, земеде-

лие, гори и водно стопанство 

4.Предложение за приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общинските пътища. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Предложения за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по по-

вод 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сфера-

та на спорта. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта 

6.Отчет на изпълнението на План за развитие на социалните услуги за 2021 г.  

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

7.Приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби - 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

8.Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен се-

зон 2021 -2022  г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



9.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за първото тримесечие на 2022 година. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

10.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2021 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия за 2022 

г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероизпо-

ведания 

11.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2021 г.  на спортните клу-

бове на територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия 

за 2022 г. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

 спорта 

12.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

13. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2022 г. 

1. Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Червен 

бряг през 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по соци-

ална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Информация относно  Общинска програма за закрила на детето . 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по соци-

ална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

3.Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинс-

ка собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/ 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация за дейността на Община Червен бряг по бедствия и аварии през 

2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за пери-

ода от м. ноември 2021 г. до м. март 2022 г.  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 7.Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на те-

риторията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, финансиране). 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 



8.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

10. Предложение за  приемане на доклад на Комисията, избрана с реш. № 

324/05.03.2021 г., актуализирана с решение № 506/17.12.2021 г.  за  цялостна проверка 

по проектирането, изпълнението , фактурирането и санкциите на проект "Подобряване 

и изграждане на инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“ .  

  Докл.: Председателят на комисията  

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2022 г. 

 

1.Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в 

община Червен бряг през 2021 г. и приемане на План за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

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

на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2021 г. и приемане 

на план за 2022 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

3.Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

№164/26.06.2020 г./ 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Информация за дейността на комисията по безопасност на движението през 

2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 г. 

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

30.06.2022 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

2.Приемане уточнения план , отчета на бюджета и отчет-сметката на ТБО на 

община Червен бряг за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



3.Приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. и 

намерения за поемане през 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Предложение за включване на общински училища и детски градини в Списъка 

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

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

5.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомо-

били на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2022 година. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

6.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2022 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска по-

литика и  бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 

първото полугодие на 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2022 – 2024 на 

постъпленията от местните приходи и разходите за местни дейности на община Червен 

бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация за дейността на Експертен съвет по устройство на територията за 

периода от месец септември 2021 г. до месец септември 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

5.Информация относно незаконното строителство на територията на община 

Червен бряг за периода от 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

6.Информация относно състоянието на училищната мрежа през учебната 

2021/2022 г. и тенденции в развитието й. Обхванати деца и ученици. Готовност на 

учебните и детските заведения на територията на община Червен бряг за учебната 2022/ 

2023 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

7.Предложение за съществуването на паралелки под минималния брой ученици 

за учебната 2022/2023 г. в училищата на територията на община Червен бряг (на 



основание на Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование).  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по образование, култура и вероиз-

поведания 

8.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 г. 

 

1.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомо-

били на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2022 година. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

2.Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на общия уст-

ройствен план на Община Червен бряг за 2021 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2022 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска по-

литика и бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2.Отчет на изпълнението на решенията на Общ. съвет за периода м. април 

2022г.- м. септември 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския 

поземлен фонд. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2022-2023г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Информация относно административното обслужване в община Червен бряг и 

предоставянето на електронни административни услуги. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



6.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

 

1.Предложение относно приемане на план – сметка за приходите и разходите от 

такса битови отпадъци за 2023 година.  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията та 

територията на община Червен бряг , в изпълнение на приетите Наредби през периода  

м. ноември 2021 г. – м. октомври 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

№164/26.06.2020 г./ 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова зае-

тост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта 

и спорта 

 

Планът за работа за 2022 г. има отворен характер, в него не са  включени конкретните  

предложения свързани  с управление и разпореждане с общинско имущество, 

предложения от текущ порядък,  питания, становища,  предложения на граждани  и др. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

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

екти 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 22  гласа ЗА, без против и 4  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 

 

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. № 07-01-7/10.01.2022 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 при Общински съвет Червен бряг от  заседания, про-

ведени на  17 и 18 януари 2022 г.,   

Р Е Ш И: 

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

нение 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 № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и разпорежда-

не с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 

 

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. № 07-01-12/12.01.2022 г. 

информация за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г., Предложения от 

всички комисии при Общински съвет Червен бряг от  заседания, проведени на  17 и 18 

януари 2022 г.,   

Р Е Ш И: 

 Приема информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2021 г., 

съгласно приложението със следните изменения: 

През годината имаме сключени 21 бр сделки с недвижими имоти , собственост 

на Общината-  

- Ликвидиране на съсобственост и ОПС –  по една сделка 

- Продажби на ап. В бл. 6-  1 бр  + 1 дарение 

- Продажба на 6 бр. ПИ в м. Маркова могила, Биволски камък и Жабек,  гр. 

Червен бряг-  

- Продажба на 11 бр. УПИ  както следва: ….. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореж-

дане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2022 година. 

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

и 2  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 

№ 516 

 

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

ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Об-

щински съвет с вх. № 07-01-13/12.01.2022 г. предложение относно приемане на 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Червен бряг за 2022 година; Предложения от всички комисии при Общински 

съвет Червен бряг от  заседания, проведени на  17 и 18 януари 2022 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Червен бряг за 2022 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 



     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно класификация и състояние на общинските жилища за 2022 

г. Отчет на комисията по жилищно настаняване за 2021 г. 

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

и 2  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 

№ 517 

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

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-9/11.01.2022 г. предложение относно 

класификация и състояние на общинските жилища за 2022 г. и Отчет на комисията по 

жилищно настаняване за 2021 г.; Предложения от всички комисии при Общински съвет 

Червен бряг от  заседания, проведени на  17 и 18 януари 2022 г.,   

Р Е Ш И: 

1. Приема Класификацията на общинските жилища за 2022 г. 

Към 01.01.2022 г. Община Червен бряг  разполага общо с 35 бр. общински 

жилища, от които 2 бр. къщи, придобити чрез отчуждително производство и 33 

бр. апартаменти. Общинските жилища на основание чл.3 ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища,   се класифицират като: 

• Жилища за отдаване под наем; 

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

отчуждени за общински нужди; 

• Ведомствени жилища; 

• Резервни жилища. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ на ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА за 2022 г. 

 

1. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, - 20 бр. в т.ч. 

1.1.Къщи,придобити чрез отчуждително производство – 2 бр : 

 гр. Червен бряг, ул. ,,Шипка‘‘№ 8 

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

 

1.2.Апартаменти – 18 бр: 

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

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

 6/шест/ броя апартамента, находящи се в гр. Червен бряг, жк. „Победа“, блок 6, 

вх. А  в многофамилна жилищна сграда сграда с идентификатор 80501.805.411.2 

със застроена площ 203.00 кв.м, както следва: 

 ет. 4, ап. 10; ап. 11; ап. 12;  

 ет. 5, ап. 13; ап. 14; ап. 15; 

 10/десет/ броя апартамента, находящи се в гр. Червен бряг, жк. „Победа“, блок 6, 

вх. Б  в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 80501.805.411.1 със 

застроена площ 204.00 кв.м, както следва: 



 ет. 1, ап. 1; ап. 2; ап.3;  

 ет. 4, ап. 12;  

 ет. 5, ап. 13; ап. 14; ап. 15;  

 ет. 6, ап. 16; ап. 17; ап. 18; 

2. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА - 12 бр., в т.ч.  

 Къщи : гр. Червен бряг, ул. „ Васил Априлов“ № 29 А 

 Апартаменти – общо 11 бр, от  които:   

 10 / десет / броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, жк. „Победа“, блок 

6, вх. А. в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 80501.805.411.2 със 

застроена площ 203.00 кв.м, както следва: 

 ет. 1, ап. 2; ап. 3;  

 ет. 2, ап. 4, ап. 5;  

 ет. 3, ап. 7; ап. 8; ап. 9;  

 ет. 6, ап. 16; ап. 17; ап. 18;  

 1 / един / брой апартамент, находящ се гр. Червен бряг, ул. „ Цар Калоян“ № 

33, вх. Б, ет. 5, ап. 19 

 

     2.2.ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА – 1 бр., в т.ч. 

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

 

     2.3.РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА – 2 бр. , в т.ч. 

 гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. А, ет. 1, ап. 1 

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

 

2. Приема Отчета за работата на Комисията по жилищно настаняване за 2021 г. и 

информацията за състоянието на общинските жилища, съгласно приложението. 

Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

премахване на описаните сгради . 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския 

съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните 

автомобили на Община Червен бряг за четвърто тримесечие на 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 518 

 

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

чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, представените от Кмета на об-

щината в Общински съвет с вх. № 07-01-4/06.01.2022 г. Отчет за извършените разходи 

за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка 

за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за четвър-

то тримесечие на 2021 г., Предложение от Комисията по финансово стопанска полити-

ка и бюджет от  заседание, проведено на 17.01.2022 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за четвърто тримесечие на 2021 година, съглас-

но приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  четвърто  тримесечие на 2021 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 519 

 

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

на общината с вх. № 07-01-8/10.01.2022г.  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  прове-

дено на 18.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 50лв. на И. М. О.  от с.Бресте , 

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

финансова помощ. 

         2.Да не  се отпуска  финансова помощ  на Ц. И. Ц. от гр.Червен бряг, ул.„. ., пора-

ди липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.8 и по раздел III, чл.3,т.1 от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 300лв. на Е. Д. Б.  от с.Горник, 

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 500лв. на Р. П. Х. от гр.Червен 

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

ратна финансова помощ. 

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

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

ратна финансова помощ. 

 6. Да се отпусне финансова помощ в размер на 50лв.  на  А. А. О.  от с.Бресте, 

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 Г. Т. Г.  от с. Сухаче, 

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

финансова помощ. 

         8. Да не се отпуска  финансова помощ на М. И. М.  от гр.Червен бряг, ул. „., пора-

ди липса на основание по раздел  III чл.5,ал.2,т.8 и по раздел III, чл.3,т.1 от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

9.Да не се отпуска   финансова помощ на Е. М. П.  от гр.Червен бряг, 

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

на еднократна финансова помощ. 

  10. Да  не се отпуска  финансова помощ  на А. К. А. от  с.Радомирци, ул. „., по-

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

нократна финансова помощ. 



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

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

финансова помощ. 

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

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

финансова помощ. 

13.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 100лв.на В. М. М. от с.Рупци, 

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

финансова помощ. 

         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предл. от ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за възраст-

ни хора и  лица с увреждания в домашна среда“ за предоставяне на 5000лв. 

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 

№ 520 

 

Общински съвет, Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  чл. 124, 

ал. 2  от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

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

отчитане на бюджета на община Червен бряг, във връзка с постъпило писмо  от д-р Иво 

Нацов- ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за възрастни хора и  

лица с увреждания в домашна среда“ вх. № 38-01-2/10.01.2022 г.; Предложения от Ко-

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

17.01.2022 г.  и комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание, прове-

дено на 18.01.2022 г. и  предложение от председателя на Общинския съвет направено 

на заседанието на Общинския съвет на 26.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

 1.Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие: община Червен бряг   

да  предостави възмездна  финансова помощ на „Медицински център Червен бряг”  

ЕООД   в размер на 5000 лв. с източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

 2.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД и 

ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за възрастни хора и  лица с 

увреждания в домашна среда“ с предоставената сума в размер на 5000 лв. да заплати 

ДОД и осигурителни вноски  върху заплатите  за м.12.2021 г. на персонала работещ по 

проекта. 

 3.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД  и 

ръководител на проект „Мобилни здравно- социални услуги за възрастни хора и  лица с 

увреждания в домашна среда“ след верифициране и възстановяване на отчетените 

разходи, но най-късно в срок до 22.12.2022г. да възстанови по бюджета на Община 

Червен бряг отпуснатата му възмездна  финансова помощ в размер на 5000лв. 

                        4.В изпълнение на  т.1, 2   и 3 задължава кмета на община Червен бряг да 

отрази предоставянето на  възмездната  финансова помощ  в  бюджета на общината за 

2022 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен 

план (ОУП) на 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 521 

 

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

127, ал. 6, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-11/12.01.2022 г. предложение относно одобряване на 

проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Червен бряг, Предложение 

от Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология от заседание, проведено на 18.01.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Одобрява изменение на ОУП на гр. Червен бряг за част от квартал 177 в обхват 

на ПИ 80501.807.82 и 80501.807.83, с което за имотите се определя устройствена зона 

„Предимно производствена“ с устройствен режим „Смесена обществено-обслужваща 

производствено-складова дейност“. 

             

Приложение: Проект за изменение на ОУП. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура – довеждащ 

водопровод и електропровод за захранване на ПИ 80501.922.423 

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 

№ 522 

 

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

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

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-10/12.01.2022 г. предложение 

относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен 

план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод и 

електропровод за захранване на ПИ 80501.922.423, Предложение от Комисията по 

устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 18.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

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

парцеларен план на техническата инфраструктура – водопроводно и ел.проводно 

отклонение за захранване на ПИ 80501.922.423.   

 

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

територията, въз основа на което ще се разработи ПУП-ПП.  

 

3. Дава предварително съгласие за прокарване на отклоненията през имоти 

общинска собственост: 80501.251.50 (нива) и 80501.251.886, 80501.922.359, 

80501.922.349 (полски пътища). 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 



 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 с 

площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 2 с площ 5.60 кв. м. и 2,592 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 с 

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

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. 

3.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 с 

площ 69,06 кв. с прилежащи части: маза № 7 с площ 4,75 кв.м. и 2,883 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г. 

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

и 4  въздържали  се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 523 

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

ал. 8, т. 1, т. 2 и във връзка с Решение № 73/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен 

бряг,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общи-

ната  в Общински съвет с вх. № 07-01-14/12.01.2022 г. предложение относно приемане 

на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

представляващи: 

1.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 

с площ 60,14 кв. с прилежащи части: маза № 2 с площ 5.60 кв. м. и 2,592 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г. 

2.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 

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

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап. 5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. 

3.Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 

с площ 69,06 кв. с прилежащи части: маза № 7 с площ 4,75 кв.м. и 2,883 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г,  

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

стопанство  от заседание, проведено на  18.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

І. Приема пазарни оценки за продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, представляващи: 

1. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 с 

площ 60,14 кв. м. с прилежащи части: маза № 2 с площ 5,60 кв. м. и 2,592 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г. в размер на 20 100 / 

двадесет хиляди и сто/ лева без ДДС. 



2. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 с 

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

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 2, ап. 5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. в размер на 21 000 / 

двадесет и една хиляди/ лева без ДДС. 

3. Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 с 

площ 69,06 кв. м. с прилежащи части: маза № 7 с площ 4,75 кв. м. и 2,883 % идеални 

части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 

6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г. в размер на 23 700 /двадесет 

и три хиляди и седемстотин/ лева без ДДС. 

    ІІ. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публични търгове с тайно 

наддаване по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за имотите описани: 

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен 

обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.2 с площ 60,14 кв. м. с 

прилежащи части: маза № 2 с площ 5,60 кв. м. и 2,592 % идеални части от общите части 

на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 1, ап. 2, 

актуван с АОС № 2449/21.04.2020 г.  

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен 

обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.5 с площ 60,14 кв. м. с 

прилежащи части : маза № 5 с площ 4,75 кв. м. и 2,729 % идеални части от общите 

части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 

5, актуван с АОС № 2452/21.04.2020 г. 

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен 

обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.7 с площ 69,06 кв. м. с 

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

на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 3, ап. 7, 

актуван с АОС № 2454/21.04.2020 г.  

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

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

съветника, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове:  3/трима/ общински съветника. 

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

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

договорите за покупко – продажба. 

V.   В изпълнение на т. ІІІ с 24 гласа ЗА, 1 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 общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, 

Николай Георгиев Мишовски, Красимир Митков Ангелов и Евгени Красимиров 

Топалски, за резервни членове  Тодор Иванов Тодоров, Петко Ивайлов Петков и Петя 

Веселинова Митрашкова.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  



     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно допускане изменение на кадастрален план и изработване на 

проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на с. Телиш в изпълне-

ние на Решение 507/17.12.2021г. на ОбС – Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 13  гласа ЗА, 3 против и 

8  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 

№ 524 

 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с  представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-17/14.01.2022 г. предложение относно допускане из-

менение на кадастрален план и изработване на проект за изменение на Подробен уст-

ройствен план (ПУП) на с. Телиш в изпълнение на Решение 507/17.12.2021г. на ОбС – 

Червен бряг  и устно  предложение от  общински съветник Йоана Иванова Йотова: Да 

се отложи обсъждането  на предложението за следващото заседание,  задължава пред-

седателя  на ОбС да  покани  представител на  юридическото лице да даде своето ста-

новище по въпроса , на основание  чл.55, ал.2, т.4 от  Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация,  

Р Е Ш И:  

Отлага  обсъждането на   представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-17/14.01.2022 г. предложение относно допускане изменение на ка-

дастрален план и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) на с. Телиш в изпълнение на Решение 507/17.12.2021г. на ОбС – Червен бряг  за 

следващото заседание.  Задължава председателя  на ОбС да  покани  представител 

на  юридическото лице да даде своето становище по въпроса.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 



Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно Инвестиционно намерение с вх.№38-00-40/13.01.2022 от 

"Сънрайс Ино"ООД с БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала (ФЕЦ) с прогнозна мощност от 76 МВт производство на електро-

енергия от възобновяеми енергийни източници  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, без против 

и 9  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 

№ 525 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, ал. 

3, т. 1 и т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи във връзка с § 6а, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

опазване на земеделските земи и чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските 

земи, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Закона за енергетиката и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-16/14.01.2022 г. предложение относно инвестиционно намерение с вх. № 38-

00-40/13.01.2022 г. от „Сънрайс Ино“ ООД с БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с прогнозна мощност от 76 МВт с цел 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, Предложение 

от  7 комисии при общински съвет Червен бряг:  

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 дейнос-

ти и екология; 

Комисията по Образование, култура и вероизповедания; 

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет; 

Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти  и информационни  

технологии от заседания, проведени на 17 и 18.01.2022 г. и прието  устно предложение 

от общински съветник Петър Петков Петров: В четирите точки за решения предложе-

ние от  кмета на общината след текста  "дава предварително съгласие", да се  вмъкни 

текста "съобразно  договорените с инвеститора условия" 

Р Е Ш И: 

1. Дава предварително съгласие съобразно  договорените с инвеститора условия за 

учредяване на възмездно право на строеж, на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона 

за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката – без търг или 

конкурс в полза на „Сънрайс Ино“ ООД с БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на 

обект фотоволтаична електроцентрала върху поземлени имоти с идентификатори: 
- Поземлен имот 06433.60.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 420489 кв. м. 

- Поземлен имот 06433.62.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 499219 кв. м. 



 

1.1. Учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Ино“ ООД с БУЛСТАТ 

206778985 да се извърши след утвърждаване на площадки и/или трасе и при 

влязъл в сила подробен устройствен план - план за застрояване, на основание чл. 

29, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи и преди окончателната 

промяна на предназначението, на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 
 

2. Дава предварително съгласие съобразно договорените с инвеститора условия, на 

основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи за определяне на площадка и/или трасе за проектиране и 

промяна на предназначение на поземлен имот с идентификатори: 

- Поземлен имот 06433.60.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 420489 кв. м. 
- Поземлен имот 06433.62.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 499219 кв. м. 
 

2.1. Площадката и/или трасето за проектиране да се утвърдят в полза на инвеститора 

„Сънрайс Ино“ ООД с БУЛСТАТ 206778985. 
 

3. Дава предварително съгласие съобразно  договорените с инвеститора условия, на 

основание чл. 25, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, за 

изработване на подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обект на 

техническата инфраструктура – фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с 

идентификатори: 
- Поземлен имот 06433.60.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 420489 кв. м. 
- Поземлен имот 06433.62.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 499219 кв. м. 
 

3.1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 24 месеца. 

  

4. Дава предварително съгласие съобразно  договорените с инвеститора условия, да се 

промени предназначението на поземлен имот с идентификатори: 
- Поземлен имот 06433.60.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 420489 кв. м. 

- Поземлен имот 06433.62.1, област Плевен, община Червен бряг, с. Бресте, м. 

ХРАСТАКА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 9, НТП Пасище, площ 499219 кв. м. 
на основание чл. 25, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи във връзка с §6а, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за опазване на земеделските земи, за изграждане на обект на техническата 

инфраструктура – фотоволтаична електроцентрала с цел производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници. 



 

4.1 Промяната на предназначението на имота по т. 2 да се извърши при спазване на 

условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Закон за устройство на територията и 

приложимите законови и подзаконови нормативни актове. 
 

4.2.   Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна на 

предназначението 24 месеца. 
 

5. Дава съгласие Кмета на Община Червен Бряг на основание чл.62, ал.8 от ЗЕ при 

необходимост да упълномощи инвеститора във връзка с приложимите процедури по 

Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката и 

приложимите законови и подзаконови нормативни актове.  
 

Приложение: 

1. Инвестиционно намерение с вх. № 38-00-40/13.01.2022 г. от „Сънрайс Ино“ ООД с 

БУЛСТАТ 206778985 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с 

прогнозна мощност от 76 МВт с цел производство на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  



Предложение относно прехвъляне на собствеността на лек автомобил Рено „Ес-

пейс” с рег. № ЕН 1883 ВТ от Център за обществена подкрепа към Община 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 526 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от 

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

18/17.01.2022 г. предложение относно прехвъляне на собствеността на лек автомобил 

Рено „Еспейс” с рег. № ЕН 1883 ВТ от Център за обществена подкрепа към Община 

Червен бряг и предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и 

водно стопанство от заседание, проведено на  18.01.2022 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде прехвърлена собствеността на лек автомобил Рено 

„Еспейс” с рег. № ЕН 1883 ВТ с индентификационен номер (VIN) 

VF1JK0HA629422973 и номер на двигател G9TJ742C035042, собственост Център за 

обществена подкрепа гр. Червен бряг с БУЛСТАТ 0004141540203, на Община Червен 

бряг с БУЛСТАТ 000414154. 

 2. Възлага на кмета на община Червен бряг да предприеме последващи действия 

пред КАТ – Плевен с цел изпълнение на настоящето решение. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета. 



 Информация по  изпълнение на т.4 от решение № 506/17.12.2021 г. на ОбС Червен 

бряг  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 527 

Общински съвет Червен бряг  в изпълнение на т.4 от  решение от свое  решение  

№ 506/17.12.2021 г. и представеното  с вх. № 07-01-20(1) от 25.01.2022 г. предложение 

от Председателя на Общинския съвет  във връзка с внесената от кмета на общината с 

вх. № 07-01-20/21.01.2022 г. информация по  изпълнение на т.4 от  решение № 

506/17.12.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Приема информация по  изпълнение на т.4 от  решение № 506/17.12.2021 г. на 

Общински съвет Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 



Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение  относно  приемане на Годишен план  за младежта през 2022 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 528 

 

 Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, 

чл.16, ал.1 и чл.15, ал.4 от Закона за младежта, Писмо  заведено в деловодната система 

на Община Червен бряг  с вх. № 08-00-3/10.01.2022 г. от Областния управител на об-

ласт Плевен  и представения от Кмета на общината с вх. № 07-01-23/24.01.2022 г.  Го-

дишен план  за младежта през 2022 година в община Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен план  за младежта през 2022 година в община Червен бряг, 

съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 31  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 26.01.2022 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  



Предложение относно поемане на краткосрочен дълг, формиран от временен без-

лихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяване-

то им от Държавен фонд „Земеделие" по Административен договор № 

ВG06RDNР001-7.008-0045-С05 от 01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор на проек-

тни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка - 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"№ ВG06RDNP001-

7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, обо-

рудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община 

Червен бряг". 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 529 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 3, т.5, 

чл.5, ал.1, т. 5, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл. 1 от 

Постановление № 215 на МС от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на 

временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и тяхното 

възстановяване и във връзка с извършване на окончателни плащания на разходите по 

изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 

01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

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

селските райони“№ BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

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

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

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

проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна 

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

бряг и Държавен фонд „Земеделие“ – РА и представеното от Кмета на общината  с вх. 

№ 07-01-24/25.01.2022 г.  предложение относно Поемане на краткосрочен дълг, 

формиран от временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на 

разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“  по Административен 

договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор 

на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

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

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“№ BG06RDNP001-7.008 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

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

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 



обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг“,  

Р Е Ш И: 

1. Одобрява предложението на кмета на община Червен бряг за поемане на  крат-

косрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с 

цел  извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на Ад-

министративен договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 г. по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

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

в селските райони“№ BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Ре-

конструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в кои-

то се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

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

2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг“, сключен меж-

ду Община Червен бряг и Държавен фонд „Земеделие“ – РА при следните ос-

новни параметри: 

 максимален размер на дълга до 270 887, 46 лв.  

 валута на дълга – български лева /BGN/; 

 вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи 

до възстановяването им по одобрения проект Административен договор № 

BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 г., проект „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметст-

ва, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на об-

щина Червен бряг“, по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г.; 

 начин на обезпечаване – Административен договор № BG06RDNP001-7.008-

0045-C05 от 01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни ус-

луги и обновяване на селата в селските райони“№ BG06RDNP001-7.008 ЕНЕР-

ГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеж-

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

добряване на тяхната енергийна ефективност“ от Програмата за развитие на сел-

ските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, обо-

рудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с 

цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община 

Червен бряг“, сключен между Община Червен бряг и Държавен фонд „Земеде-

лие“ – РА. 

 условия за погасяване: 

срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Администра-

тивен договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 г., проект „Ре-

конструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински администра-

тивни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, 

на територията на община Червен бряг“, 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на оконча-

телното плащане по  Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0045-

C05 от 01.11.2019 г., проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обза-



веждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг“ 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плаща-

не по Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 

г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвес-

тиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на се-

лата в селските райони“№ BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

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

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергий-

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

2020 г., за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг“, сключен меж-

ду Община Червен бряг и Държавен фонд „Земеделие“ – РА; 

- максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/; 

- такси, комисионни и други – не се дължат; 

- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния 

размер на разходите. 

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг да подаде писмена заявка за кандидат-

стване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончател-

но плащане на разходите по изпълнението на Административен договор № 

BG06RDNP001-7.008-0045-C05 от 01.11.2019 г. по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобрява-

нето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“№ 

BG06RDNP001-7.008 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят об-

ществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от 

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

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински админист-

ративни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефектив-

ност, на територията на община Червен бряг“, както и да извърши  всички зако-

нови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 


