
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка първа: 

Предложение относно Инвестиционно намерение за изграждане на слънчева 

фотоволтаична централа с индикативна инсталирана мощност от 120 MW за 

производство на електроенергия от ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР 

на с Бресте. 

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

против и 2  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 751 

 

І.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, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

във връзка с § 6а, т. 1 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. 23, 

ал. 3 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 

предложение вх. № 07-01-347/16.12.2022 г. от Кмета на общината относно 

инвестиционно намерение за изграждане на слънчева фотоволтаична централа с 

индикативна инсталирана мощност от 120 MW за производство на електроенергия от 

ВЕИ в общински поземлени имоти по КККР на с Бресте, предложение от управителя на 

„СОЛАР Парк 7“ ООД за изменение в описанието на обекта на стр.1 - както следва: 

фотоволтаична централа, електрическа подстанция, система за съхранение на 

електрическа енергия, както и всякакви видове  линейни  и площадкови енергийни 

обекти, сгради, съоражения и техническа инфраструктура, включително такава под 

повърхността на земята на имотите без която фотоволтаичната централа или системата 

за съхранение на  електрическа енергия не може да оперира и/ или да бъде въведана в 

експлоатация, съгласно разпоредбите на приложимото българско законодателство 

съгласно инвестиционните проекти и разрешението за строеж, които ще бъдат издадени 

за нея без ограничение в размера на общата мощност/производителност на 

фотоволтаичната  централа  или технологията на нейното изграждане.“и  допълнение в 

т.7 на  предложението се добавя текста  "и Закона за опазване на околната среда" 

 

Р Е Ш И:  

 

1. Приема предложеното инвестиционно намерение на фирма „Солар Парк 7“ ООД 

с ЕИК 207048277, без така представения предварителен договор. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за допускане и изработване на проект 

за частично изменение на ОУП на община Червен бряг в обхват на имотите описани 

по-долу. 



3. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж със 

срок от 33 години, 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 фирма 

„Солар Парк 7“ ООД с ЕИК 207048277, за изграждане на обект фотоволтаична 

електроцентрала върху поземлени имоти с идентификатори по КККР на с. Бресте: 

- 06433.111.9, с площ 78846 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 8, 

местност „Ненчовото“, вид територия – земеделска; 

- 06433.118.17, с площ 67021 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия - земеделска; 

- 06433.113.5, с площ 358779 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.122.1, с площ 257506 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.161.1, с площ 127002 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.166.1, с площ 165601 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.167.1, с площ 147966 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска, с обща площ 1 202 721 кв. м. 

3.1. Учредяването на право на строеж в полза на фирма „Солар Парк 7“ ООД с ЕИК 

207048277 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. 

4. Дава предварително съгласие 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 поземлени имоти с 

идентификатори по КККР на с. Бресте: 

- 06433.111.9, с площ 78846 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 8, 

местност „Ненчовото“, вид територия – земеделска; 

- 06433.118.17, с площ 67021 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия - земеделска; 

- 06433.113.5, с площ 358779 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.122.1, с площ 257506 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.161.1, с площ 127002 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.166.1, с площ 165601 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.167.1, с площ 147966 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска, с обща площ 1 2027 21 кв. м. 

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

инвеститора „Солар Парк 7“ ООД с ЕИК 207048277. 

5. Дава предварително съгласие, 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 фотоволтаична електроцентрала – инвестиционно 

намерение, в поземлени имоти с идентификатори по КККР на землище с. Бресте: 



- 06433.111.9, с площ 78846 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 8, 

местност „Ненчовото“, вид територия – земеделска; 

- 06433.118.17, с площ 67021 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия - земеделска; 

- 06433.113.5, с площ 358779 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.122.1, с площ 257506 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.161.1, с площ 127002 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.166.1, с площ 165601 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.167.1, с площ 147966 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска, с обща площ 1202721 кв. м. 

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

6. Дава предварително съгласие да се промени предназначението на поземлени 

имоти с идентификатори по КККР на землище с. Бресте: 

- 06433.111.9, с площ 78846 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 8, 

местност „Ненчовото“, вид територия – земеделска; 

- 06433.118.17, с площ 67021 кв. м, начин на трайно ползване – ливада, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия - земеделска; 

- 06433.113.5, с площ 358779 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.122.1, с площ 257506 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.161.1, с площ 127002 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.166.1, с площ 165601 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска; 

- 06433.167.1, с площ 147966 кв. м, начин на трайно ползване – пасище, категория 

9, местност „Рудината“, вид територия – земеделска, с обща площ 1202721 кв. м, на 

основание чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи във връзка с §6а, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

опазване на земеделските земи, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала – 

инвестиционно намерение. 

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

предназначението 24 месеца. 

7. 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, Закона за опазване 

на околната среда и приложимите законови и подзаконови нормативни актове.  

8. Възлага на Кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите действия 

при така взетото решение 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. 

 



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

съветник Петър Петров   относно създаване на работна група по проблемите за 

реализация на  инвестиционни намерения за ФЕЦ, 

 

Р Е Ш И: 

Препоръчва на кмета на общината да създаде работна група от експерти в общинска 

администрация, по проблемите за реализиране на инвестиционните намерения за ФЕЦ 

на територията на общината. Работната група да анализира постъпилите предложения и 

да предлага конкретни действия по тяхната реализация в интерес на общината. При 

необходимост в работата й да се привличат и външни експерти. Заседанията на 

работната група да бъдат открити за участие в тях и на желаещи за това общински 

съветници, като за целта общинските съветници бъдат уведомявани предварително за 

деня и часа на провеждане на  заседанията.    

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка втора: 

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

такса битови отпадъци за 2023 година. 

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

и 3  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 

№ 752 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.66 от ЗМДТ и във връзка с 

отчисленията по чл.3, ал.3 и чл.20, ал.1, т.1, б. „к“ от Наредба №7/19.12.2013 г. дължими 

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

315/18.11.2022 г. предложение относно приемане на план – сметка за приходите и 

разходите от такса битови отпадъци за 2023 година, Спазени  разпоредбите на  чл.26  и 

чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 75, чл.76, чл.77    от Административно-

процесуалния кодекс. Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 

13 декември 2022 г., 

Р Е Ш И: 

1.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2023 год. в Община Червен 

бряг, съгласно приложение №1. 

2. Приема План-сметка за приходите и разходите от такса  битови отпадъци на  

Община Червен бряг за 2023 год., съгласно приложение №2. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка трета:  

Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията на 

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

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

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 753 

 

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 представения от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-328/06.12.2022 г. отчет за постъпилите суми 

от глоби и санкции във връзка с нарушенията на територията на община Червен бряг , в 

изпълнение на приетите Наредби през периода  м. ноември 2021 г. – м. октомври 2022 

г. , Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 декември 2022 

г. 

Р Е Ш И: 

Приема 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.,съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка четвърта: 

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

№164/26.06.2020 г./ 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 2 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 

№ 754 

 

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. № 07-01-325/05.12.2022 г. информация относно 

водените от общината съдебни дела ,съгл. Решение №164/26.06.2020 г., Предложения 

от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 декември 2022 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация относно водените от общината съдебни дела , съгласно 

приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка пета: 

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

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

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

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 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 

№ 755 

 

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. № 07-01-330/07.12.2022 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 12 и 13 декември 2022 г., 

устно предложение от общински съветник Петко Петков да се покани за следващото 

заседание на комисията по финансово стопанска политика и бюджет фирмата, 

изготвила  идейния проект за  основен ремонт на отоплителна инсталация и нова 

фотоволтаична система за "МБАЛ Червен бряг" ЕООД и устно предложение от 

общински съветник  Ивайло Иванов  за сформиране на комисия за оглед на място  

изпълнението на  ремонтните дейности  по проект реконструкция и рехабилитация на 

общински път PVN 1186- от Телиш до граница община (Червен бряг – Долни дъбник) , 

посока Садовец ; реконструкция и рехабилитация на общински път LOV  2096 от  

граница  община ( Луковит – Червен бряг)  Садовец-Ъглен – Ракита  и рехабилитация 

северен обходен път PVN 2193  /  М.маркова могила – V кв./ 

Р Е Ш И: 

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

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

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

1270/23.04.2019 г.), съгласно приложението. 

2.За заседанието на комисията по финансово стопанска политика и бюджет през 

месец януари 2023 година да се покани да присъства фирмата, изготвила  идейния 



проект за  основен ремонт на отоплителна инсталация и нова фотоволтаична система за 

"МБАЛ Червен бряг" ЕООД. 

3.Възлага на Кмета на общината по проект:  реконструкция и рехабилитация на 

общински път PVN 1186- от Телиш до граница община (Червен бряг – Долни дъбник) , 

посока Садовец ; реконструкция и рехабилитация на общински път LOV  2096 от  

граница  община ( Луковит – Червен бряг)  Садовец-Ъглен – Ракита  и рехабилитация 

северен обходен път PVN 2193  /  М.маркова могила – V кв./, гр. Червен бряг  да се 

сформира комисия, която на място да  извърши оглед и установи  състоянието на 

извършените ремонтни дейности и направи предложение относно отстраняване на 

нередности , ако има такива, като в състава на комисията се  включи  по един съветник 

от група и представители от общинска администрация.  

Срок до края на м. февруари 2023 г. 

Определя за участие в комисията общинските съветници Петко Петков, Петър 

Петров, Евгени Топалски, Атанас Атанасов. 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка шеста:  

Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Червен бряг за 

2022 г. и Стратегически план за одитните ангажименти за периода 2022-2-24 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 

№ 756 

 

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

чл.34, ал.5 от ЗВОПС и  представените  от  ст. вътрешен одитор в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-322/12.12.2022 г. Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в 

Община Червен бряг за 2022 г. и Стратегически план за одитните ангажименти за 

периода 2022-24 г., Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 

декември 2022 г. 

Р Е Ш И: 

1.Приема за сведение Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в 

Община Червен бряг за 2022 г., съгласно приложението. 

2.Приема за сведение Стратегически план за одитните ангажименти за периода 

2022-2-24 г., съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка седма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен 

срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

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 

№ 757 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-331/07.12.2022 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по процедура чрез 

подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-

2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 декември 2022 г. 

Р Е Ш И: 

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

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка осма: 

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

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

№ 758 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-332/07.12.2022 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по  процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027, Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 

декември 2022 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

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

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Плана за 

интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви всички необходими 

документи за кандидатстване и да подаде проектното предложение.  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка девета: 

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

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 

№ 759 

 

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

на общината с вх. № 07-01-329/06.12.2022г.  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 13.12.2022 г. 

Р Е Ш И: 

1.Да   се отпусне  финансова помощ в размер на 600лв. на В. И. И. от с. Телиш, 

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 100лв. на С. Ц. Ш. от 

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

еднократна финансова помощ. 

         3. Да не се отпуска  финансова помощ на  Г. И. Г. 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. 

      4. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на 700лв. на В. С. А. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

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

финансова помощ. 

6. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  400лв. на  Е. О. А. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

7.Да  не се отпуска финансова помощ на  Ж. М. И. от с.Горник, ул.„.., на  

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

финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 



9. Да  се отпусне  финансова  помощ в размер на  200лв. на  М. Д. Р. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка десета:  

Заявления  относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

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

методите на арт. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 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 

№ 760 

 

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

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

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

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  

проведено на 13.12.2022 г. 

 Р Е Ш И: 

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

375/30.11.2022 г.     регистрирано в деловодството на  Община Червен бряг Червен бряг. 

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

658/08.12.2022 г.  регистрирано в деловодството на  Община Червен бряг Червен бряг. 

 

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

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

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

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

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

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка единадесета.  

Предложение относно отдаване под наем за временно и възмездно ползване 

на  общински недвижим имот - помещения, представляващи лекарски кабинети 

№ 8 и № 9, част от чакалнята и санитарен възел с площ 30,00 кв. м. , находящ се 

на ІІ етаж в Здравна служба – гр. Койнаре, за осъществяване на консултация и 

медицинска помощ на населението, съгл. АОС № 134/05.10.1998 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 

№ 761 

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

2 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-319/01.12.2022 г.  предложение относно 

отдаване под наем за временно и възмездно ползване на  общински недвижим имот - 

помещения, представляващи лекарски кабинети № 8 и № 9, част от чакалнята и 

санитарен възел с площ 30,00 кв. м. , находящ се на ІІ етаж в Здравна служба – гр. 

Койнаре, за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението, съгл. 

АОС № 134/05.10.1998 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  12.12.2022 г. 

Р Е Ш И: 

                     І. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за наем на 

общински недвижим имот, за срок от 5/пет/ години с ЕТ „ Д-Р МАТЕЙ КЪТОВСКИ – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ“- , на база подаденото заявление от негова страна, за общински недвижим имот – 

състоящ се от помещения, представляващи лекарски кабинети № 8 и № 9, част от чакалнята и 

санитарен възел с площ 30,00 кв. м. , находящ се на ІІ етаж в Здравна служба – гр. Койнаре, за 

осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението, съгл. АОС – 

134/05.10.1998 г. 

  II. Определя месечна наемна цена с ЕТ „ Д-Р МАТЕЙ КЪТОВСКИ – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“,  в размер на  месечен наем в размер на 12,60 /дванадесет 

лева и шестдесет стотинки/ лв. без ДДС, а с включено ДДС в размер на 15,12/ 

дванадесет лева и осем стотинки/ лв., за посочения в т. І имот от това решение съгласно 

приложение № 6 към Раздел X, т. 5 и т. 7 от „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Червен бряг“, по-ниска от определената базова месечна цена с 30  %, както следва: 

0,53 лв./кв.м за гр. Червен бряг без ДДС, 0,42 лв./кв.м без ДДС за гр. Койнаре  и 0,32 

лв./кв.м без ДДС за останалите населени места от Общината. 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка дванадесета.  

Предложение относно учредяване на възмездно, отстъпено право на строеж за 

изграждане на трансформаторен пост. 

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 

№ 762 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, чл. 180  от ЗУТ, чл. 8, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 53, ал. 3, б „в“ от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-324/02.12.2022 г.  предложение относно 

учредяване на възмездно, отстъпено право на строеж за изграждане на 

трансформаторен пост, Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  12.12.2022 г. 

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се учреди на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ 

ЗАПАД“ ЕАД с ЕИК130277958, гр. Благоевград, ул. „Генерал Тодоров“ № 10, офис № 

2 право на строеж за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV с 

площ 8.32 кв. м. /3.20/2.60 м./ върху  имот - частна общинска собственост с 

идентификатор 80501.805.441 по КК и КР на  град Червен бряг с площ на целия имот 59 

кв. м., актуван с АОС № 2745/11.11.2022 г. 

ІІ. Приема пазарна оценка на отстъпеното право на строеж в размер на 200.00 

лв./двеста лева/ без ДДС, съгласно заключението на вещо лице, независим лицензиран 

оценител. 

IІІ. На основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС възлага на Кмета на Община Червен бряг 

да издаде Заповед и подпише Договор с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ 

ЗАПАД“ ЕАД, ЕИК130277958 за учредяване на възмездно, отстъпено право на 

строеж за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV с площ 8.32 

кв. м. /3.20/2.60 м./  върху  имот - частна общинска собственост с идентификатор 

80501.805.441 по КК и КР на  град Червен бряг с площ от 59 кв. м., актуван с АОС № 

2745/11.11.2022 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка тринадесета:  

Предложение относно учредяване на възмездно, безсрочно отстъпено право на 

строеж върху допълнителни 6  кв. м. към разрешени 18 кв. м.  за изграждане на 

Гаражна клетка от 24 кв. м.  върху имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ II-242  в кв. 61 по ПРЗ на с. Рупци. 

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 

№ 763 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 180  от ЗУТ, чл. 8 и чл. 37, ал. 4, т. 

4 от  Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-323/02.12.2022 г.  предложение относно учредяване на 

възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж върху допълнителни 6  кв. м. към 

разрешени 18 кв. м.  за изграждане на Гаражна клетка от 24 кв. м.  върху имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ II-242  в кв. 61 по ПРЗ на с. Рупци, 

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

стопанство от заседание, проведено на  12.12.2022 г. 

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се учреди на Васимира Илиева  от с. Рупци, обл. Плевен, ул. 

„..“ № 2, възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж върху допълнителни  6  

кв. м. към вече придобити  от лицето 18 кв. м. съгласно Договор за учредено право 

на строеж рег. № 98-00-115/21.03.2018. и Нотариален акт за дарение на отстъпено право 

на строеж № 44, т. 3, рег. № 2363, н. д. № 325/05.07.18 г. на нотариус Ивалина Иванова 

с рег. № 023 на НК за изграждане на Гаражна клетка № 7 с размери 6/4 кв. м. или 

общо 24 кв. м. върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-242 

в кв. 61 по ПРЗ на с. Рупци, актуван с АОС № 1558/11.02.2010 г. 

ІІ. Приема пазарна оценка на учреденото право на строеж в размер на 120.00 лв. 

/сто и двадесет лева/ без ДДС, съгласно заключение на вещо лице, независим 

лицензиран оценител. 

IІІ. На основание чл. 38, ал. 4 от ЗОС възлага на Кмета на Община Червен бряг 

да издаде заповед и подпише договор с Васимира Илиева от с. Рупци, обл. Плевен, ул. 

„..“ № 2, за учредяване на възмездно, отстъпено право на строеж , върху 

допълнителни  6  кв. м. към разрешени на лицето 18 кв. м. за изграждане на 

Гаражна клетка № 7 с размери 6/4 кв. м. или общо 24 кв. м. върху имот - частна 

общинска собственост, представляващ УПИ II-242, целия с площ 4588 кв. м. в кв. 61 по 

ПРЗ на с. Рупци, актуван с АОС № 1558/11.02.2010 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка четиринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини № 3.8 и № 3.9 за срок от 10 /десет/ години, находящи се 

на територията на Общински пазар гр. Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 764 

 

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. № 07-01-327/06.12.2022 г.  предложение относно отдаване под 

наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 3.8 и № 3.9 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  12.12.2022 г. 

 

Р Е Ш И: 
 
 

 І.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на 

Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, 

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

1.Магазин № 3.8 с площ 14.70 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 166.40 /сто шестдесет и 

шест лева и четиридесет стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с 

годишния инфлационен индекс за м. октомври 2022 г. в размер на 13.2% и 

депозит за участие 333.00 /триста тридесет и три/ 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 № 3.9 с площ 14.70 кв. м. за срок от 10 /десет/ години. Определя 

начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 166.40 /сто шестдесет и 

шест лева и четиридесет стотинки/ лева на месец без ДДС, актуализирана с 

годишния инфлационен индекс за м. октомври 2022 г. в размер на 13.2% и 

депозит за участие 333.00 /триста тридесет и три/ 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 27 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията  общинските съветници Красимир Митков Ангелов и 

Илиан Георгиев Илиев  и за резервен член  Евгени Красимиров Топалски. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка петнадесета: 

Предложение относно приемане правила за избор на регистриран одитор  за 

заверка на годишния финансов отчет на общинско публично предприятие 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 3 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 765 

 

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

ЗМСМА, във връзка с чл. 26 от Закона за публичните предприятия, чл. 62, ал. 1 от 

Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, чл. 146, ал. 3 от 

Търговския закон, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството и при 

спазване изискванията на  чл. 25, ал.1, т. 16 и чл.62, ал.1 от Наредба за реда за 

учредяване и упражняване правата на община Червен бряг в публичните 

предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала; 

представеното от  Председателя на Общински съвет в Общински съвет с вх. № 38-

01-25(1)/7.12.2022 г. предложение относно приемане на правила за избор на 

регистриран одитор  за заверка на годишния финансов отчет на общинско публично 

предприятие „Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг“ ЕООД във 

връзка с предложение от управителя на дружеството, Предложение от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта  от заседание  проведено на  13.12.2022 г.  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Задължава управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Червен бряг“ ЕООД, което подлежи на независим финансов одит, да проведе процедура 

за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния 

финансов отчет за 2022 г. 

2. Процедурата за избор да се извърши чрез събиране на оферти с покана, 

публикувана на интернет страницата на общинското публично предприятие. 

3. Определя критерии за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена“. 

4. Изисквания към кандидатите: 

4.1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра 

по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит; 

4.2 Да не са извършвали финансов одит на „МБАЛ Червен бряг ЕООД“ в 

продължение на 4 поредни години. 



5. След провеждането на процедурата, управителят на дружеството да 

предостави на Кмета на Община Червен бряг протокол от проведената процедура и 

предложение за регистриран одитор на съответното предприятие. 

6. Кметът на Община Червен бряг следва да внесе предложение до Общински 

съвет – Червен бряг за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и 

заверка на годишните финансови отчети на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Червен бряг“ ЕООД за финансовата 2022 г. 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка шестнадесета.  

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в детските градини на територията на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 28  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 766 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал.1, т. 23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, 

чл.26, чл.28 от Закона за нормативните актове, чл.75, чл.76, ал.3, чл.77 от АПК, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-300/08.11.2022 г. 

предложение за  приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на деца в детските градини на територията на община Червен бряг, 

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

 

Р Е Ш И:  

 

I.     Отменя Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градини на територията на община Червен бряг, приета с Решение 

№342/28.09.2016 г. 

 

II.     Приема нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски градини на територията на община Червен бряг. 

 

III.     Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Червен бряг.  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка седемнадесета.  

Информация от комисията за провеждане конкурса за възлагане управлението на 

„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 767 

 

I.Общински съвет Червен бряг във връзка с  представената  информация  с вх.№ 

022-00-5/01.12.2022 г. от  Председателя на Комисията за провеждане на конкурса за 

възлагане управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД с приложени протокол  от 

заседанието на комисията от 01.12.2022 г. и  утвърден от кмета на общината   

констативен протокол от 29.11.2022 г. от който е видно, че до изтичане на крайния срок  

в “ЦУИГ” на община Червен бряг, ул. „Антим І”, няма  подадени документи за участие 

в конкурса, 

Р ЕШИ: 

Приема информацията от комисията за провеждане конкурса за възлагане  

управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

 

II.Общински съвет Червен бряг във връзка с  устно предложение от Петьо 

Костов – председател на Общински съвет Червен бряг относно откриване процедура за 

провеждане на  конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Червен бряг ЕООД 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината за следващото заседание на Общинския съвет да 

внесе предложение относно  откриване процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на "МБАЛ Червен бряг ЕООД. 

 

Пот. I решението е прието 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 

Пот. II решението е прието 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 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка осемнадесета.  

Предложение относно изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община 

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 768 

 

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

чл. 124, ал. 1, чл.124б, ал. 1 във връзка чл. 134, ал. 3 чл. 136, ал. 1 от ЗУТ  представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-338/09.12.2022 г. и вх. № 07-01-

338(1)/16.12.2022 г предложение относно изменение на Общия устройствен план(ОУП) 

на Община Червен бряг,   Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 

12 и 13 декември 2022 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

I. 1.Дава съгласие да се измени Общия устройствен план/ОУП/ на Община 

Червен бряг за територията на ПИ 06433.60.1; 0643362.1 в землището на с. Бресте. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ОУП на Община Червен 

бряг. 

3. Допуска изработването проект за изменението на ОУП на Община Червен 

бряг да се извърши едновременно с изработването на необходимите проекти за 

Подробните устройствени планове /ПУП/, като ПУП се одобряват след влизане в сила 

измененията на ОУП.  

 

II. 1. Дава съгласие да се измени Общия устройствен план/ОУП/ на Община 

Червен бряг за територии в населените места на Община Червен бряг предвидени в 

действащия ОУП за обекти на образованието и възпитанието с отпаднала 

необходимост. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ОУП на Община Червен 

бряг. 

3. Допуска изработването проект за изменението на ОУП на Община Червен 

бряг да се извърши едновременно с изработването на необходимите проекти за 

Подробните устройствени планове /ПУП/, като ПУП се одобряват след влизане в сила 

измененията на ОУП.  

 
Пот. I решението е прието с поименно гласуване с 22  гласа ЗА, без против и 3  въздържали  се от общо 

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

Пот. II решението е прието с поименно гласуване с 24  гласа ЗА, без против и 2  въздържали  се от общо 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка деветнадесета.  

Предложение относно актуализация на бюджета и на капиталовата програма на 

община Червен бряг за 2022 година. 

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

и 4  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 769 

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. № 07-01-337/09.12.2022 г. предложение относно актуализация на 

бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2022 година, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 12 и 13 декември 2022 г. 

Р Е Ш И: 

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

както следва:  

1.ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1.РАЗДЕЛ І. Приходи, помощи и дарения   

А/Имуществени и други местни данъци                               било       става       разлика 

- § 1304 „Данък при придобиване на имущество  

   по дарения и възмезден начин“                                  479640     560640      +81000 

 

Б/Приходи и доходи от собственост                                       било        става      разлика 

- § 2404 „Нетни приходи от продажби на услуги,  

стоки и продукция“                                                        142000     180000      +38000 

 

 

В/Глоби, санкции и наказателни лихви                               било        става       разлика 

- § 2809 „Нак. лихви за данъци“                                      168000    184000       +16000 

 

                                     

1.2.Трансфери от/за държ. предприятия и др. лица           било        става       разлика 

  -§ 6401  „Получени трансфери“ /+/                                           19964      14983         - 4981  

 

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

както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било   става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

               нает по трудово правоотношение“                                   687655    686855   - 800                      

 



2.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

2.1. Функция “Общи държавни служби”                                     било   става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

     -§ 4214 „Обезщетения и помощи “                                              53000    58097     +5097 

    - § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”                3104      8684    +5580 

 

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

а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 

§1020 „Разходи за външни услуги“                                       39010   75010  +36000 

                                  

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

- §1020 „Разходи за външни услуги“                                       73988   77348    +3360 

 

2.3. Функция “Култура, спорт, поч. д-сти и религ. дело”        било    става    разлика 

а/Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” 

- §4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за 

организации с нестопанска цел“                                         296000   346000 +50000 

 

б/Дейност  759 “Др. дейности по културата” 

- § 5219 „Придобиване на др. ДМА”                                         0        25000     +25000  

 

 

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

2022г., както следва: 

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Общи държавни служби”                                      било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

- § 0101 „Заплати и възнагр. на персонала  

               нает по трудово правоотношение“                                      29310   30110      +800 

 

ІV. Променя плана на приходите  по бюджета на кметство с. Горник за 

2022г., както следва:  

1.ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ                                     

1.1.Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица        било   става     разлика 

  -§ 6401  „Предоставени трансфери“ /-/                                0     -4982         -4982  

 

 

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

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на      7 127 504 лв. в това 

число: 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 553 660  лв. 

2.От собствени средства в т.ч. преходен остатък, стандарт 2022г.  –212 020 лв.    

3.Остатък ПМС 2021г. – 30 000 лв. 

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

5. Остатък ЦСКР 2021г.- 356 907 лв. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка двадесета.  

Информация за начина по който се извършва текущия контрол на ремонта на ул. 

„Сава Младенов“ – V кв. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 770 

 

1.Общински съвет Червен бряг във връзка с представената от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-331(1)/12.12.2022 г. Информация за начина по който се 

извършва текущия контрол на ремонта на ул. „Сава Младенов“ – V кв. ; Предложение 

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

екология от заседание, проведено на 13.12.2022 г. 

Р Е Ш И: 

Приема информацията за начина по който се извършва текущия контрол на 

ремонта на ул. „Сава Младенов“ – V кв. , съгласно приложението. 

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

съветник Ивайло Петков Иванов за представяне на  протоколите по съответните етапи 

на ремонта на ул. "Сава Младенов" от строителния  и авторски надзор и  на заседанието  

на комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология през месец януари 2023 г., да се поканят да присъстват представители на 

фирмите  извършващи строителния и авторски надзор 

Р ЕШИ: 

 Възлага на Кмета на общината за заседанието на комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология   през месец януари 

2023 г. да се представят  протоколите по съответните етапи на ремонта на ул. "Сава 

Младенов" от строителния  и авторски надзор. На заседанието да се поканят да 

присъстват представители на фирмите  извършващи строителния и авторски надзор. 

 

Пот. I решението е прието с поименно гласуване със 17  гласа ЗА, 3 против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет 

Пот. II решението е прието със 19  гласа ЗА, без против и 3  въздържали  се от общо 22  

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка двадесет и втора: 

Предложение  относно допускане изработване на проект за Подробен устройствен 

план – парцеларен /ПУП – ПП/  на техническата инфраструктура –подземен 

електропровод за присъединяване на ПИ 80501.510.11  и 80501.510.798 в землище 

на гр. 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 

№ 771 

 

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

и по реда на чл. 124а , ал. 1 от ЗУТ,  представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-346/16.12.2022 г. предложение  относно допускане изработване на 

проект за Подробен устройствен план – парцеларен /ПУП – ПП/  на техническата 

инфраструктура –подземен електропровод за присъединяване на ПИ 80501.510.11  и 

80501.510.798 в землище на гр. Червен бряг, 

Р Е ШИ: 

 

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

парцеларен план /ПУП- ПП/ на техническата инфраструктура – ел. проводно 

отклонение за присъединяване  на  ПИ 80501.510.11  и 80501.510.798 по КК и КР 

на землище  гр. Червен бряг. 

 

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

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

3. Дава предварително съгласие за прокарване на електропровода през имоти 

общинска собственост с идентификатор 80501.510.753 /полски път/; 

63361.251.454 /полски път/ и имот 63361.251.454 /полски път/ 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 42  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.12.2022 г. 

 

Относно точка двадесет и трета.  

Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху 

имот-публична общинска собственост „Спортна зала“, сгради с идентификатори 

80501.804.220.1, 80501.804.220.2, 80501.804.220.3 находящи се в поземлен имот с 

идентификатор 80501.804.220 по КККР на гр. Червен бряг на спортни клубове 

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

и без  въздържали  се от общо 22  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 772 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113, ал. 1 

и ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-345/16.12.2022 г. предложение относно 

предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имот-публична общинска 

собственост „Спортна зала“, сгради с идентификатори 80501.804.220.1, 

80501.804.220.2, 80501.804.220.3 находящи се в поземлен имот с идентификатор 

80501.804.220 по КККР на гр. Червен бряг на спортни клубове 

Р Е Ш И: 

 

 

І. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне за ползване за срок от 10 /десет/ 

години на  „Спортна зала“, сгради с идентификатори 80501.804.220.1 със ЗП 1066 кв. м 

, 80501.804.220.2 със ЗП 71 кв. м , 80501.804.220.3 със ЗП 70 кв. м. находящи се в 

поземлен имот с идентификатор 80501.804.220 по КККР на гр. Червен бряг, ул. „Цар 

Асен“ № 28, актуван с АПОС № 1264/27.02.2004 г. за тренировъчна и състезателна 

дейност на следните спортни клубове: 

1. Сдружение „Боксов клуб – Червен бряг“ с ЕИК 175829037, със седалище и адрес 

на управление гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис І“ № 28, бл. 4, ет. 4, ап. 11 с председател 

Дойчин Цанов. 

2. Сдружение „Волейболен клуб - Локомотив“ с ЕИК 114045234, със седалище и 

адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Цар Асен“ № 28 с председател Мирослав 

Милев. 

3. Сдружение Спортен клуб лека атлетика „Спринт“  с ЕИК 114045138, със 

седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Цар Асен“ № 28 с председател 

Цветан Симеонов. 



4. Сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести „Старт“  с ЕИК 114045152, със 

седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Цар Асен“ № 28 с председател 

Петьо Вълчев. 

5. Сдружение шахматен клуб „Михаил Тал“ с ЕИК 114045160, със седалище и 

адрес на управление гр. Червен бряг, ул. „Цар Асен“ № 20 с председател Иван Вачев. 

 

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

чрез издаване на Заповед и  сключване на Договор за учредяване на безвъзмездно право 

на ползване за срок от 10 /десет/ години за нуждите на описаните по-горе спортни 

клубове.  

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 


