
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

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

бряг за периода 01.01.2019 година-31.03.2020 година. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141 

 

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

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

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

дирекция «Социално подпомагане» в Общински съвет с вх. № 032-00-2/12.05.2020 г. 

информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -община Червен бряг 

за периода 01.01.2019 година-31.03.2020 година , предложения от всички  постоянни 

комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" -

община Червен бряг за периода 01.01.2019 година-31.03.2020 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

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

2019 г. и   Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 

 

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 

№ 142 

 

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

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

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

дирекция «Социално подпомагане» в Общински съвет с вх. № 032-00-3/12.05.2020 г. 

информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през 2019 г. и   

Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. , предложения от всички  постоянни 

комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на 

детето през 2019 г. и   Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. , съгласно 

приложенията. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Информация за категоризираните  обекти на територията  на Община Червен 

бряг. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 

 

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

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-114/12.05.2020 г. информация за категоризираните  

обекти на територията  на Община Червен бряг, предложения от всички  постоянни 

комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за категоризираните  обекти на територията  на Община 

Червен бряг, съгласно приложението. 
 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация за изпълнението  на договорите за наем на имоти- общинска 

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

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 144 

 

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

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-116/12.05.2020 г. информация за изпълнението  на 

договорите за наем на имоти- общинска собственост и събираемостта на наемите./без 

земеделски земи/ , предложения от всички  постоянни комисии от заседания, проведени 

на 18-19 май 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за изпълнението  на договорите за наем на имоти- 

общинска собственост и събираемостта на наемите /без земеделски земи/, съгласно 

приложените справки. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 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. и № 1270/23.04.2019 г.)  

 

Общински съвет  Червен бряг прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 145 

 

І.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. № 07-01-108/11.05.2020 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., реш.№ 1021/30.07.2018г.и  реш. № 

1270/23.04.2019 г.), предложения от всички  постоянни комисии от заседания, 

проведени на 18-19 май 2020 г., внесена допълнителна информация вх. № 07-01-

120(3)/27.05.2020 г. 

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението  с вх. № 07-01-

120(3)/27.05.2020 г. 

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

съветник Мирослав Митков Макавеев да се сезира специализирана покуратура относно 

наложената санкция по проекта за  укрепване на свлачища- кв. Бунджовица, 

Р Е Ш И: 

Да се сезира специализирана покуратура относно наложената санкция по 

проекта за  укрепване на свлачища- кв. Бунджовица: проект „Укрепване  на свлачища 

PVN37.80501-01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край  и на PVN37.80501.01.02, кв. 

Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020. 

 
По т.І решението е прието с  явно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 1 против и 2  въздържали  

се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

По т.ІІ решението е прието с явно   гласуване  с 13  гласа ЗА, 4 против и 3  въздържали  

се от общо 20  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 № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно  Община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд 

за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ“ ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Укрепване  на свлачища PVN37.80501-01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край  и на 

PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 4 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 

№ 146 

 

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

подписан Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16M1OP002-4.003-0009-С01 от ИСУН „Укрепване на свлачища 

PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. 

Бунджовица, централна част”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020 г. , представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

107/11.05.2020 г.  предложение относно  Община Червен бряг да сключи договор за 

кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ“ ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Укрепване  на свлачища PVN37.80501-01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край  и на 

PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020, предложения от всички  постоянни комисии от 

заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на 

PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част”, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на 

риска от наводнения и свлачища“, схема BG16M1OP002-4.003 Превенция и 

противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по 

републиканска пътна мрежа), при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 4 410 015,00 (четири милиона четиристотин 

и десет хиляди и петнадесет лева.). 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 



- Срок на погасяване – до 22 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ Д-34-116/ 01.11.2019 г. с Рег.№ 

BG16M1OP002-4.003-0009-C01, от възстановено ДДС по проекта и/или 

от собствени бюджетни средства. Максимален лихвен процент – 

шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Червен бряг, с 

изключение на авансовото плащане, по Административен договор за 

безвъзмездна помощ Д-34-116/01.11.2019 г. с Рег. № BG16M1OP002-

4.003-0009-C01, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма 

Околна среда, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Червен 

бряг, по която постъпват средствата по проект „Укрепване на свлачища 

PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, 

кв. Бунджовица, централна част” по Административен договор за 

безвъзмездна помощ Д-34-116/ 01.11.2019 г. с Рег. № BG16M1OP002-

4.003-0009-C01; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Червен бряг, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Червен бряг по чл. 52, ал. 1, т. 

1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Червен бряг да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седма. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет 

Червен бряг за периода от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г.  
 

Общински съвет Червен бряг с поименно   гласуване  с 27  гласа ЗА, 1 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 

№ 147 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от 

ЗМСМА, в изпълнение на  приетия план за  провеждане на заседанията на Общинския 

съвет през 2020 година, съгласно Решение № 56/28.01.2020 г. и във връзка с 

представения  на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-117/13.05.2020 г. отчет за изпълнението на решенията на 

Общински съвет Червен бряг за периода от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г., 

предложения от всички  постоянни комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 

г., 

 

Р Е Ш И: 

 
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г.,  съгласно приложението 
 

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно удостояване на проф. Лукан Тотов Балабански със званието 

„Почетен гражданин“ 

 

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 

№ 148 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение с вх. № 040-00-

2/13.05.2020 г.  от Инициативен комитет ,  на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, §5 

от Наредбата за символиката и отличията на Община Червен бряг, за цялостен принос в 

обществения живот на с. Лепица и община Червен бряг и неговия 90 годишен юбилей, 

Р Е Ш И: 

 Удостоява проф. Лукан Тотов Балабански със званието „Почетен гражданин на  

с. Лепица“. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Информация за водените от общината съдебни дела- изпълнение на реш. 

№121/29.04.2020 г. 

 

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

№ 149 

 

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

изпълнение на свое  реш. №121/29.04.2020 г. , представената от Кмета на общината с  

вх. № 07-01-118/13.05.2020 г. информация за водените от общината съдебни дела,  

предложения от всички  постоянни комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 

г., внесена допълнителна информация с вх. № 07-01-120(2)/26.05.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за водените от общината съдебни дела- изпълнение на реш. 

№121/29.04.2020 г./, съгласно приложените справки. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 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 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 

№ 150 

 

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

на общината с вх. № 07-01-110/12.05.2020г. и 07-01-110(1)/15.05.2020 г. относно 

отпускане на  еднократна финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с  

решение № 71 /29.01.2016 г. Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ 

на граждани от община Червен бряг, предложения от всички  постоянни комисии от 

заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., Предложение от Комисията по  

здравеопазване, младежта и спорта и Комисията по социална политика, трудова заетост 

н и етнодемографски въпроси от заседание, проведено на 28.05.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на Д. М. Л. от с. 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

         2.Да не се отпуска  финансова помощ на М. Р. П. от           с. Горник, 

ул. „…, поради липса на основание по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на Ф. Б. М. от 

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

отпускане на еднократна финансова помощ.  

         4. Да  не се отпуска  финансова помощ  на А. Ф. Н…. от гр.Червен 

бряг, ул. „…., поради липса  на основание  по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

      5. Да не се отпуска  финансова помощ на З. Н. С. от гр.Червен бряг, 

ул. „.., поради липса на основание по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

 6. 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. 

  7. Да не се отпуска финансова помощ   на  Й. П. И. от гр.Койнаре, 

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

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 



      8. Да не се отпуска финансова помощ на Ц. Й. С. от с. Чомаковци, 

ул.„.., поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.4 от 

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

9. Да не  се отпуска финансова помощ  на В. К. У. от гр.Червен бряг, 

ул. „.., поради липса на основание по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

10. Да  не се отпуска  финансова помощ  на Ф. Б. Д. от с.Горник, ул. 

„.., поради липса на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

11.Да не се отпуска финансова помощ на И. Ц. С. от гр.Койнаре , ул. 

„.., поради липса на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

         12.Да не се отпуска  финансова помощ на Г. И. Й. от гр.Червен бряг, 

ул. „.., поради липса на основание по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

13. Да не се отпуска  финансова помощ на Н. Х. Н.  от с. Бресте, ул. 

„.., поради липса на основание по раздел III,чл.5,ал.2,т.4 от  Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ.  

         14. Да  не се отпуска  финансова помощ  на Я. Д. И. 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. 

      15. Да се отпусне  финансова помощ в размер 800лв.  на М. Т. П. от 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 16. Да не се отпуска  финансова помощ на  М. А. Т. от  гр.Койнаре , 

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

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

  17. Да не се отпуска финансова помощ  на  В. И. Г. от с.Горник, ул. 

„.., поради липса на основание  по раздел III от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

      18. Да се отпусне финансова помощ в размер на 1000лв.  на Р. М. М. 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

19. Да не  се отпуска финансова помощ  на П. Н. Н. от с.Бресте, 

ул.„.., поради липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.4 от Критериите  

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

20. Да  не се отпуска  финансова помощ  на Р. А. А. от с.Глава, ул. 

„…, поради липса на основание по раздел III,чл.5,ал.2,т.4 от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, представляващи апартаменти, находящи се 

в гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А . 

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

1  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 

№ 151 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 

74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг и чл. 59, т. 1 и чл. 61 от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-111/12.05.2020 г.  

предложение относно приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – 

частна общинска собственост, представляващи апартаменти, находящи се в гр. Червен 

бряг, ж. к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А , предложения от всички  постоянни комисии от 

заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

собственост, представляващи 18 броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А, както следва: 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Самостоятелен 

обект в сграда с 

идентификатор 

Етаж 
Площ/ 

кв. м. 

Площ 

маза/ 

кв. м. 

Идеални 

части от 

общите 

части/% 

Пазарна 

оценка 

/лв. 

1 80501.805.411.2.1 1 69.06 5.50 2,694 28600.00 

2 80501.805.411.2.2 1 60.14 5.60 2,592 24800.00 

3 80501.805.411.2.3 1 68.01 4.10 2,694 28200.00 

4 80501.805.411.2.4 2 69.06 5.40 2,893 28600.00 

5 80501.805.411.2.5 2 60.14 4.75 2,729 24800.00 

6 80501.805.411.2.6 2 68.01 4.75 2,863 28200.00 

7 80501.805.411.2.7 3 69.06 4.75 2,883 29300.00 

8 80501.805.411.2.8 3 60.14 5.50 2,738 25600.00 

9 80501.805.411.2.9 3 68.01 5.50 2,895 28900.00 



10 80501.805.411.2.10 4 69.06 5.50 2,895 29300.00 

11 80501.805.411.2.11 4 60.14 5.50 2,738 25600.00 

12 80501.805.411.2.12 4 68.01 4.75 2,883 28900.00 

13 80501.805.411.2.13 5 69.06 4.75 2,863 28600.00 

14 80501.805.411.2.14 5 60.14 4.75 2,729 24800.00 

15 80501.805.411.2.15 5 68.01 5.40 2,893 28200.00 

16 80501.805.411.2.16 6 69.06 4.10 2,707 28600.00 

17 80501.805.411.2.17 6 60.14 5.60 2,605 24800.00 

18 80501.805.411.2.18 6 68.01 5.50 2,706 28200.00 

 

2. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 65 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

за покупко-продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, 

представляващи 18 броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, 

бл. 6/70, вх. А, като определя начална продажна цена и депозит за участие, както 

следва: 
 

№ 

по 

ред 

Самостоятелен 

обект в сграда с 

идентификатор 

Етаж 
Площ/ 

кв. м. 

Площ маза 

/кв. м. 

Идеални 

части от 

общите 

части/% 

Начална 

тръжна 

продажна 

цена/лв. 

без ДДС 

Депозит за 

участие/лв. 

1 80501.805.411.2.1 1 69.06 5.5 2,694 28600.00 3432.00 

2 80501.805.411.2.2 1 60.14 5.6 2,592 24800.00 2976.00 

3 80501.805.411.2.3 1 68.01 4.1 2,694 28200.00 3384.00 

4 80501.805.411.2.4 2 69.06 5.4 2,893 28600.00 3432.00 

5 80501.805.411.2.5 2 60.14 4.75 2,729 24800.00 2976.00 

6 80501.805.411.2.6 2 68.01 4.75 2,863 28200.00 3384.00 

7 80501.805.411.2.7 3 69.06 4.75 2,883 29300.00 3516.00 

8 80501.805.411.2.8 3 60.14 5.5 2,738 25600.00 3072.00 

9 80501.805.411.2.9 3 68.01 5.5 2,895 28900.00 3468.00 

10 80501.805.411.2.10 4 69.06 5.5 2,895 29300.00 3516.00 

11 80501.805.411.2.11 4 60.14 5.5 2,738 25600.00 3072.00 

12 80501.805.411.2.12 4 68.01 4.75 2,883 28900.00 3468.00 

13 80501.805.411.2.13 5 69.06 4.75 2,863 28600.00 3432.00 

14 80501.805.411.2.14 5 60.14 4.75 2,729 24800.00 2976.00 

15 80501.805.411.2.15 5 68.01 5.4 2,893 28200.00 3384.00 

16 80501.805.411.2.16 6 69.06 4.1 2,707 28600.00 3432.00 

17 80501.805.411.2.17 6 60.14 5.6 2,605 24800.00 2976.00 

18 80501.805.411.2.18 6 68.01 5.5 2,706 28200.00 3384.00 

 

 

За всеки един от апартаментите се кандидатства поотделно. 

 

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

в състав от 7/седем/ члена, както следва: 



3.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/ общински съветника, 

определени от Общински съвет – Червен бряг и двама представители от отдел 

„Икономика и общинска собственост ”.  

3.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, юрист и 

представител от отдел „Икономика и общинска собственост”.  

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

подготовка и провеждането на процедура за продажба по реда на НРПУРОИ. 

5.В изпълнение на т. 3 с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 25 

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

определя за участие   в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов, 

Петър Петков Петров, Николай Георгиев Мишовски, Атанас Цветанов Атанасов и за 

резервни членове Петко Ивайлов Петков и Десислав Василев Иванов. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно изтичащи договори на общински недвижими имоти, 

находящи се на територията на Общински пазар 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 

№ 152 

 

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. № 07-01-112/12.05.2020 г.  предложение относно изтичащи 

договори на общински недвижими имоти, находящи се на територията на Общински 

пазар гр. Червен бряг, предложения от всички  постоянни комисии от заседания, 

проведени на 18-19 май 2020 г., 

 

Р Е Ш И:                          

                   

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

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

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

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

общински недвижими имоти, както следва: 

1. Магазин № 2.3 с площ  15.40 кв.м за срок от 5 /пет/ години. 

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

четири/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 

Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер на 308,00/триста и осем/ лева. 

2. Магазин № 2.5 с площ 23.50 кв.м за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 235,00 /двеста тридесет 

и пет/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 

Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер на 470,00 /четиристотин и седемдесет/ 

лева.  

3. Магазин № 6.2 с площ 21.85 кв.м за срок от 5 /пет/ години. 

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

осемнадесет лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение 

№ 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 



територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер на 437,00 

/четиристотин тридесет и седем/ лева.  

4. Магазин № 7.1 с площ 21.85 кв. м за срок от 5 /пет/ години. 

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

осемнадесет лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение 

№ 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер на 

437,00/четиристотин тридесет и седем/ лева.  

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

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

общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘. Определя 

резервни членове: 1/един/общински съветник, 1/един/юрист и представител на отдел 

„ОбС и СД“. 

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

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

договор със спечелилия участник. 

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

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

да разработи документация и проведе търгове до наемане на свободните магазини. 

V.В изпълнение на т. ІІ с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 25 

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

определя за участие   в комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, 

Красимир Митков Ангелов, Петър Петков Петров и за резервен член Полина Дамянова. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка /терен № 13/ с площ 10.00 кв. м за поставяне на 

павилион, находящ се в УПИ II-1288, кв. 71 на гр. Койнаре, за срок от 5 години. 

 

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 

№ 153 

 

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

връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-113/12.05.2020 г.  предложение 

относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка 

/терен № 13/ с площ 10.00 кв. м за поставяне на павилион, находящ се в УПИ II-1288, 

кв. 71 на гр. Койнаре, за срок от 5 години, предложения от всички  постоянни комисии 

от заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

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

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

общински недвижим имот, представляващо площадка /терен № 13/ с площ 10.00 кв. м 

за поставяне на павилион, находящ се в УПИ II-1288, кв. 71 на гр. Койнаре, за срок от 5 

години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 40,00 

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

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

територията на община Червен бряг  и депозит за участие 80,00 /осемдесет/ лева. 

ІІ. Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен 

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

представител на отдел И и ОС. 

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

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

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

подготовката и провеждане на процедурата по отдаване под наем. 

  

 

 



ІV. В изпълнение на т. ІІ с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 

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

определя за участие   в комисията общинските съветници Николай Георгиев 

Мишовски, Цветомил Симеонов Кръстев, Красимир Митков Ангелов, за резервен член 

Атанас Цветанов Атанасов и  Петко Ивайлов Петков за резервен член на Кмет на 

населеното място. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем  на  общински недвижими имоти, 

представляващи лекарски кабинети, находящи се в здравно заведение – 

поликлиника, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, Блок 1, 1 етаж, 

стоматологичен кабинет в ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг и в 

здравните служби на гр. Койнаре, с.Глава и  с.Ракита. 

 

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 

№ 154 

 

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. № 07-01-115/12.05.2020 г.  предложение относно 

отдаване под наем  на  общински недвижими имоти, представляващи лекарски 

кабинети, находящи се в здравно заведение – поликлиника, гр. Червен бряг, ул. „Яне 

Сандански“ № 61, Блок 1, 1 етаж, стоматологичен кабинет в ОУ „Христо Смирненски“ 

гр. Червен бряг и в здравните служби на гр. Койнаре, с.Глава и  с.Ракита, предложения 

от всички  постоянни комисии от заседания, проведени на 18-19 май 2020 г., 

Р Е Ш И: 
I. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за наем на лекарски 

кабинети, находящи се в здравно заведение – поликлиника, гр. Червен бряг, ул. „Яне 

Сандански“ № 61, Блок 1, първи етаж, стоматологичен кабинет в ОУ „Христо 

Смирненски“ гр. Червен бряг и в здравните служби на гр. Койнаре, с.Глава и  с. Ракита 

за срок от 5/пет/ години с общопрактикуващи лекари и лекари по дентална медицина в 

съответните населени места, на база подадените заявления от тяхна страна. 

ІІ. Определя месечна наемна цена за общинските недвижими имоти, посочени 

в т. I  от това решение съгласно приложение № 7 към Раздел XI, 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. 

 

Приложение: 14 броя заявления от общопрактикуващи лекари и лекари по дентална 

медицина и копия на справки от Търговския регистър. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложения за награждаване на учители и културни дейци по повод 24 май. 

  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 

 

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

предложение от Комисия по образование, култура и вероизповедания от заседание 

проведено на 18.05.2020 г., 

Р Е Ш И: 

 Награждава изявени учители, ученици  и културни дейци от община Червен 

бряг по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 

май,  както следва:  

 

Наградени  с плакет и грамота  по категории следните учители: 

 

 Педагогически специалисти с ръководни функции 

Снежана Любославова Ангелова 

 

 Учител в детска градина 

Мария Съйкова Пенкова  

Инна Светославова Филипова 

 

 Учител в начален етап 

Иванка Живкова Георгиева 

 

 Учител в прогимназиален етап 

Деница Кръстева Петрова 

Марио Филипов Бинев 

 

 Учител в гимназиален етап 

Момчил Симеонов Стоянов 

Евдокия Васьова Петрова 

Йонка Боянова Маринова 

 

Колектива от педагогически специалисти на ПГХТ „Юрий Гагарин“ 

 

 



 

 

 

Наградени  с грамота  по категории следните учители: 

 

 Учител в детска градина 

Дарина Стефанова Гергова 

 

 Учител в гимназиален етап 

Мая Ганчева Дикова 

 

Изявени дейци на културата 

С плакет и грамота  
Петранка Петрова Стефанова  

 

С грамота  
Иванка Нинова Христова 

Радка Цакова Ботева 

Дочка Цветкова Иванова   

 

 

ЗА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ – С ГРАМОТА 

 

СУ „Д-р Петър Берон“гр.Червен бряг 

Цветелина Венелинова Венова-VIII А клас- за високи резултати в обучението, отличен 

успех и активно участие в живота на училището, регионални и национални олимпиади 

Андрея Христова Нанкова-XII А клас- за високи резултати и отличен успех 

Вяра Петьова Николова- XII А клас- за високи резултати и отличен успех 

Виктория Мариян Иванова- XII А клас- за високи резултати и отличен успех 

Мариса Валериева Манчева- XII А клас- за високи резултати и отличен успех 

 

 

Търговска гимназия „Васил Априлов“ гр.Червен бряг 

1. Петя Георгиева Петрова-XII А клас 

2. Циталия Венелинова Дакова- XII А клас 

3. Тони Мирославов Тодоров- XII А клас 

4. Кристиян Тонев Илиев- XII А клас 

5. Петър Иванов Димитров- XII А клас 

6. Цветомира Дилянова Иванова- XII Б клас 

7. Деница Светлинова Дичева- XII Б клас 

 

 

ПГХТ „Юрий Гагарин“ гр. Червен бряг 

1. Зорница Емилова Стефанова- XII А клас-за високи резултати и отличен успех 

2. Ивета Светлинова Иванова- XII А клас- участие в обществения, културния 

живот и благотворителни акции 

 

 

 

 



 

СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре 

Ученици XII клас- за отличен успех и активно участие в училищни мероприятия 

1. Атанас Александров Каримански 

2. Бисера Наскова Асенова 

3. Борислав Бориславов Ненковски 

4. Мария Данаилова Димитрова 

5. Стефани Василева Тетевенска 

6. Стефани Христова Христова 

7. Цветилена Валериева Кънчева 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно одобряване на споразумение  за сътрудничество между 

Община Червен бряг и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Плевен във връзка с изграждане  на „Гараж за специализирани 

автомобили на РСПБЗН“, находящ се в  гр. 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 

№ 156 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2, чл.59, ал.2, т.1 

и т.6, чл.60, чл.61, ал.1, ал.2 и чл.62, т.1, буква „а“   от ЗМСМА, представеното от Кмета 

на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-122/26.05.2020 г. предложение относно 

одобряване на споразумение  за сътрудничество между Община Червен бряг и 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен във 

връзка с изграждане  на „Гараж за специализирани автомобили на РСПБЗН“, находящ 

се в  гр. Червен бряг,  

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие и одобрява да бъде подписано споразумение за сътрудничество 

между Община Червен бряг и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Плевен, съгласно приложението. 
 2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подпише споразумение и при 

необходимост да оправомощи лице за извършване на необходимите правни  и 

фактически действия в изпълнение на настоящото  Решение. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно предоставяне  на възмездна финансова помощ на „Хърхов“ 

ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 2020 г.  

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 25  гласа ЗА, 1 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 

№ 157 

 

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

в Общински съвет с вх. № 07-01-123/26.05.2020 г. предложение относно 

предоставяне  на възмездна финансова помощ на „Хърхов“ ЕООД от бюджета на 

Община Червен бряг за 2020 г. и на основание чл.21 , ал.1, т.6 от ЗМСМА, 

 Р Е Ш И: 

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

да  предостави възмездна  финансова помощ на „Хърхов”  ЕООД   в размер на 2500 лв. 

с източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

 2.Задължава управителя на „Хърхов” ЕООД , с предоставената сума в 

размер на 2500 лв. да закупи 2 бр. храсторези и консумативи към тях  и в срок до 

15.12.2020 г. да възстанови по бюджета на Община Червен бряг отпуснатата му 

възмездна  финансова помощ в размер на 2500 лв. 

                        3.Задължава кмета на община Червен бряг да извърши необходимите 

корекции по бюджета на общината за 2020 г., както следва: 

     І.Променя плана на приходите по бюджета на град Червен бряг за 2020г., 

както следва: 

1. Предоставена възмездна финансова помощ            било     става     разлика 

- §7201 „Предоставени средства по   

              възмездна фин. помощ”   /-/                                      0      -2500      -2500 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                                   5316   7816      +2500 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 8  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.05.2020 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно определяне на членове от Общински съвет- Червен бряг, 

които да бъдат включени в работна група съгласно методически указания за 

разработване и прилагане на планове  за интегрирано развитие на община /ПИРО/ 

за периода 2021-2027 г. утвърдени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройство. 

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 

№ 158 

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

връзка с чл. 13, чл. 8, ал. 2 т. 3 от Закона за Регионално развитие изм. и доп. ДВ. бр. 21 

от 13 март 2020 г., и сключен договор с Рег. № 98-00-306/14.06.2019г., както и Анекс 

към него с Рег. № 98-00-306/1/20.05.2020г. с „Център за пространствени изследвания" 

ЕООД за изработване на план за интегрирано развитие на община Червен бряг и 

представеното от Кмета на общината с вх. № 07-01-124/27.05.2020 г. предложение 

относно определяне на членове от Общински съвет- Червен бряг, които да бъдат 

включени в работна група съгласно методически указания за разработване и прилагане 

на планове  за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. 

утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство 

 Р Е Ш И: 

1. Определя 9 /девет/ бр. общински съветника от Общински съвет - Червен бряг, 

които да бъдат включени в работна група определена със заповед на кмета на общината 

съгласно изпълнението на „Методически указания за разработване и прилагане на 

планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027г." утвърдени от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство, която ще има за задача да обезпечи 

подготовката, изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на община Червен 

бряг съобразно посочените по горе - указания. 

2.Действието на работната група е до приемане на плана за интегрирано развитие 

на общината от Общинския съвет - Червен бряг. 

3.Възлага на Кмета на общината   да извърши всички фактически и правни 

действия по взетото решение. 

4.В изпълнение на т.1 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,  

определя за участие  в работната група общинските съветници Мирослав Митков 

Макавеев, Петко Ивайлов Петков, Тодор Иванов Тодоров, Мирослав Николов 

Михайлов, Петя Веселинова  Митрашкова, Десислав Василев Иванов,  Марио Киров 

Рангелов,  Цветелина Цветкова – Пенчева и Петър Петков Петров. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  


