
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

Общинският 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 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 26 

 

Общински  съвет Червен бряг  на основание чл.28, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и  чл.46, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  30.12.2019 г. да   се предава 

пряко по местния радиовъзел . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ 

“ЕТА” 

 

Общинският съвет Червен бряг с явно гласуване  с  28 гласа ЗА,  без против и   

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

съветниците в Общинския съвет, прие  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 27 

 

Общински  съвет Червен бряг  на основание чл.28, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и    чл.46, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация,   

Р Е Ш И: 

Заседанието на Общински съвет Червен бряг на  30.12.2019 година  да се заснеме 

от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис   от работата на заседанието да се излъчи на  

следващия ден и повторение  на 4.01.2020 г. /събота /, като  се определя час на 

приключване на излъчването  - 20.00 часа. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  Отчет  за дейността на  общинските дружества за 

деветмесечието на 2019 година: 

- „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  

-„Медицински център“ ЕООД  

- „Хърхов“ ЕООД 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

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

2019 г., съгласно решение №1152/ 31.01.2019 г. и внесените от управителите на 

общинските дружества отчети за дейността  на дружествата  за деветмесечието на 2019 

година, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от   

заседание  проведено на  18.12.2019 г. и Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание  проведено  на 

19.12.2019 г., 

 Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за  деветмесечието на 2019 година (Доклад, ОПР,  

баланс, справки), съгласно приложенията. 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

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

Червен бряг за деветмесечието на 2019 година. (ОПР,  баланс, справки) съгласно 

приложенията. 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за 

деветчесечието на 2019 година (ОПР,  баланс, справки), съгласно приложенията. 

 

   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Предложение относно даване  съгласие  за  продължаване  ползването на кредит 

тип  Овърдрафт  от  „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД . 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 

 

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

за овърдрафт ПАРТНЬОР №2015134/29.12.2015г. и Анекс №5 към Договор за овърдрафт 

ПАРТНЬОР №2015134 от 29.12.2015г, представеното от  Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-404/13.12.2019 г. предложение относно даване  съгласие  

за  продължаване  ползването на кредит тип  Овърдрафт  от  „МБАЛ Червен бряг“ 

ЕООД, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от   

заседание  проведено на  18.12.2019 г. и Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание  проведено  на 

19.12.2019 г., 

 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие МБАЛ Червен бряг да продължи ползването на кредита тип 

Овърдрафт с Експрес банк АД, съгласно Анекс №5 към Договор за овърдрафт 

ПАРТНЬОР №2015134 от 29.12.2015г. с максимално разрешен размер на кредит овърдрафта 

250000.00лв., 

2.Одобрява СЖ Експресбанк за кредитна институция относно отпускане на 

кредитна линия/овърдрафт/ на МБАЛ-Червен бряг. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Справки и информации  по изпълнение на решение № 7/29.11.2019 г. на ОбС: 
-Анализ на финансовото състояние на община Червен бряг  към 30.11.2019 г. 

-Справка за невнесените данъци и такси над 500лв. за физически лица и над 1000лв. за 

юридически лица и мерките, които са били предприети от предишното ръководство за тяхното 

събиране. 

-Информация за директни договори, за които не е проведена обществена поръчка - мандат 

2015-2019 г. 

-Справка за граждански  договори , сключени от община Червен бряг за мандат 2015-2019 г. 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

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

изпълнение на свое решение №7/29.11.2019 г. и представените в Общински съвет от  

Кмета на общината справки и информация по изпълнение на решение № 7/29.11.2019 

г.; Предложения от всички постоянни комисии от заседания проведени на  18 и 19 

декември 2019 година и устно предложение от общински съветник Атанас Атанасов 

направено на заседанието на ОбС, информацията за финансовото състояние  на 

общината  да се  представи на АДФИ и  Сметна палата,  

 Р Е Ш И: 

I.Приема Анализ на финансовото състояние на община Червен бряг  към 

30.11.2019 г., съгласно приложението. 

II. Приема справка за невнесените данъци и такси над 500лв. за физически лица 

и над 1000лв. за юридически лица и мерките, които са били предприети за тяхното 

събиране,  съгласно приложените списъци и доклад. 

III.Приема информация за директни договори на община Червен бряг, сключени 

през мандат 2015-2019 г. , съгласно приложението. 

IV. Приема справка за граждански  договори , сключени от община Червен бряг 

за мандат 2015-2019 г. , съгласно приложението. 

V.Възлага  на Кмета на общината да представи информацията за финансовото 

състояние  на общината  на АДФИ и  Сметна палата 

VІ. Възлага на Кмета на общината за заседанието на Общински съвет през месец 

януари да се представи справка за договори и възнаграждения по проекти и програми и 

заповед, ако има такава за държавни служители и общински съветници за мандат 2015-

2019 г. 

 
По т.І, ІІ, ІІІ и ІV решенията са приети с  явно   гласуване  с 25  гласа ЗА, без против и без  въздържали  

се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет. 

По т.V решението е прието с  явно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 1 против и 6  въздържали  се от общо 26  

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

По т.VІ решението е прието с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 7  въздържали  се от общо 27  

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 № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение относно актуализация  по бюджета на община Червен бряг за 2019 

година. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

 

Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване: 

8 гласа „ЗА“  приемане  на предложение относно актуализация  по бюджета на община 

Червен бряг за 2019 година,  16 против и 3  въздържали се от общо 27  гласували 

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

изискванията на  чл.27, ал.4 и 5 във връзка с чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, не приема 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-405/16.12.2019 г. 

предложение относно актуализация  по бюджета на община Червен бряг за 2019 

година. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

Предложение  относно одобряване на погасителен план за разплащане по  договор 

№ 98-00-238/28.05.2018 г. в проекта за бюджета  на община Червен бряг за 2020 г. 

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 

№ 32 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-409/27.12.2019 г. 

предложение относно одобряване на погасителен план за разплащане по  договор № 98-

00-238/28.05.2018 г. в проекта за бюджета  на община Червен бряг за 2020 г. във връзка 

с невъзможност от страна на община Червен бряг да изплати в срок задължението си по 

договор № 98-00-238/28.05.2018 г. и  подписано допълнително споразумение с 

изпълнителя ДЗЗД „Церб ЕАД- Церб Билд ЕООД“,  

Р Е Ш И: 

 1.Дава съгласие  в проекта за бюджет на община Червен бряг за 2020г.  

да бъде предвидено разплащане на остатъка от задължението по договор № 98-00-

238/28.05.2018г. в размер на 599 229,12 лв. , съгласно погасителния план в подписаното 

от общината, като възложител и ДЗЗД „Церб ЕАД- Церб Билд ЕООД“ ,като изпълнител 

допълнително споразумение № 98-00-238/1/ от 27.12.2019г.: 

 - До 31.01.2020г. – 300 000 лв. 

 - До 28.02.2020г.- 100 000 лв. 

 - До 31.03.2020г. – 199 229,12 лв. 

 

                    2.Възлага на кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите 

действия. 

 Приложение : Допълнително споразумение № 98-00-238/1/ от 

27.12.2019г.-копие  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

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. и № 1021/30.07.2018г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 19  гласа ЗА, 1 против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

 

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. № 07-01-387/10.12.2019 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 при Общински съвет 

Червен бряг от заседания, проведени на  18 и 19 декември  2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Информация за строителство и извършени ремонти в община Червен бряг през 

2019г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, без против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 

 

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 Общинския съвет през 

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-389/11.12.2019 г. информация за 

строителство и извършени ремонти в община Червен бряг през 2019г.; Предложения от 

всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени 

на  18 и 19 декември  2019 г., 

 

 Р Е Ш И: 

 

Приема информация за строителство и извършени ремонти в община Червен 

бряг през 2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

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

на територията на общината,  в изпълнение на приетите Наредби през периода 

01.11.2018 г.-31.10.2019 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 

№ 35 

 

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 Общинския съвет през 

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представения от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-386/10.12.2019 г. отчет за постъпилите суми 

от глоби и санкции във връзка с нарушенията на територията на общината,  в 

изпълнение на приетите Наредби през периода 01.11.2018 г.-31.10.2019 г.; 

Предложения от всички постоянни комисии при Общински съвет Червен бряг от 

заседания, проведени на  18 и 19 декември  2019 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията 

на територията на общината,  в изпълнение на приетите Наредби през периода 

01.11.2018 г.-31.10.2019 г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2019-2020г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 

 

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 Общинския съвет през 

2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-382/05.12.2019 г. информация за 

готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2019-2020г.; Предложения от всички 

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

19 декември  2019 г., 

 

 Р Е Ш И: 

 

Приема информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2019-

2020г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 

 

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

на общината с вх. № 07-01-364/21.011.2019 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, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на 18.12.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да не  се отпуска финансова помощ на И. Н. Б. 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. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на И. П. Б. от 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на П. Н. И. от 

гр. Червен бряг, ул. „…, бл.4, вх.В на основание по раздел III,чл.3, т.2 от  

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ.  

         4. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на Д. И. Л. от 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на И. Ц. Х. от 

гр.Червен бряг, ул. „.., 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 100лв.  на  С. М. К. 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

  7. Да се отпусне  финансова помощ  в размер на 400лв. на  В. И. И.   

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 



      8. Да не се отпуска  финансова помощ на Е. Г. Н.  от с.Сухаче , ул. 

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

на еднократна финансова помощ. 

 9. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Д. Г. Д. от 

с.Чомаковци, ул. „…, на основание  по раздел III от Критериите  за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

 10. Да не се отпуска финансова помощ на Ц. В. К. от гр.Койнаре, 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

11.Да не се отпуска  финансова помощ на З. В. М. от гр. Койнаре,ул. 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

         12.Да  не се  отпуска  финансова помощ  на В. Д. П. от гр.Койнаре, ул. 

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

чл.3, т.1  от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

13. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на Й. И. М. 

от гр.Червен бряг, ул. „…9, на основание по раздел III, чл.3, т.1 от  

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ.  

         14. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на М. Н. Л. от 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

      15. Да не се отпуска финансова помощ на С. Б. П. 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. 

 16. Да не се отпуска  финансова помощ на  Г. Ц. Д. от гр.Червен бряг 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

  17. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв.  на  С. Х. М. 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

      18. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на И. Т. П. от 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

 19. Да се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на Ф. Н. О. от 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 20. Да не се отпуска  финансова помощ на И. Е. А. от с.Реселец, ул. 

„Церовица“№1, поради липса на основание  по раздел III, чл.5, ал.2, т.8  от 

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Предложение относно  определяне възнаграждения  на кмета на общината и 

кметовете на кметства , считано от 01.01.2020 година. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 27  гласа ЗА, без против и 1  

въздържал  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 

Общински съвет Червен бряг  на основание  чл. 21, ал.1, т.5 и чл. 38, ал.7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5,  ал.16 от ПМС № 67 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, чл.106, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска адмнистрация , определя възнаграждения  на кмета на общината и 

кметовете на кметства , считано от 01.01.2020 година, както следва: 

1. Кмет кметство Бресте             -900лв.  

2. Кмет на кметство Глава    -1000лв.        

3. Кмет на кметство Горник    -1000лв.  

4. Кмет на кметство Девенци     -1000лв.  

5. Кмет на кметство Лепица     -900лв.  

6. Кмет на кметство Койнаре     -1200лв.   

7. Кмет на кметство Радомирци-1050лв  

8. Кмет на кметство Ракита     -1000лв.  

9. Кмет на кметство Реселец     -1000лв.  

10. Кмет на кметство Рупци     -1000лв.  

11. Кмет на кметство Сухаче     -1000лв.  

12. Кмет на кметство Телиш     -1000лв.  

13. Кмет на кметство Чомаковци -1000лв.  

14. Кмет на община Червен бряг – 3000лв. 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т.1 се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит- 1 на сто 

за всяка прослужена година, определена с Вътрешните правила за работната заплата на 

Община Червен бряг. 

3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона 

за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, за други удръжки, съгласно Вътрешните правила за работната 

заплата в Община Червен бряг. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация –мандат 2019-2023 г. 

Общински съвет Червен бряг с явно   гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 против и 1  

въздържал  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет, прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, предложение 

с вх. №022-00-8/15.11.2019 г.  от Временната  комисия, избрана с решение № 4 на 

Общинския съвет от 11 ноември 2019 година и предложение на основание чл.26, ал.4 от 

ЗНА с вх.№ 022-00-8(1)/9.12.2019 г.  от общински съветник Николай Николов за 

изменение в  представения проект за Правилник,  Предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на  18 и 19 

декември  2019 г., 

 

РЕШИ: 

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Червен 

бряг, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за мандат 

2019-2023 година,  съгласно приложението внесено от Временната комисия със 

следните изменения: 

В чл.26 отпада  ал.4 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

 Предложение  относно определяне  възнаграждение на   председателя на 

Общинския  съвет. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.26 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.16 от  Правилника за организацията и 

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

администрация за мандат 2019-2023 година,  

 

Р Е Ш И: 

1.Определя на председателя на общинския съвет-мандат 2019-2023 година 

нормална продължителност на работното време – 8 часов работен ден при петдневна 

работна седмица.   

2.Определя  месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет за 

мандат 2019 – 2023 година в размер 70 на сто от  възнаграждението на кмета на 

общината. 

3.Председателят на общинския съвет има всички права по трудово 

правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото 

правно положение.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно  одобряване структура на общинска администрация 

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 

№ 41 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21,ал.1, т.2 от ЗМСМА,  чл.107, 

ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и представените от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-400/13.12.2019 г.  и вх. № 07-01-

400(2)/27.12.2019 г.   предложения относно  одобряване структура на общинска 

администрация,  Предложения от всички постоянни комисии при Общински съвет 

Червен бряг от заседания, проведени на  18 и 19 декември  2019 г., 

Р Е Ш И: 

Одобрява структура на общинска администрация, както следва: 

 А. Ръководство -19 бр. 
1.Кмет на община - 1 

2.Кмет на кметство - 13 

3.Заместник-кмет на община - 3 

4.Секретар на община - 1 

5.Главен архитект – 1 

 

Б. Обща администрация: 2+18= 20 бр. 
1 .Ръководни длъжности - 2 

- Директор на дирекция - 2  

Директор на дирекция „АПИО"  

Директор на дирекция „Финансова политика и управление на Човешките 

ресурси'' 

2.Експертни длъжности – 18 

в т.ч. Звено подпомагащо работата на ОбС 

 

В. Специализирана администрация - 6+40+1=47 бр. 
1. Ръководни длъжности - 6 

-Началник отдел „АМДТ" 

-Началник отдел „Обществени поръчки и програми и проекти" 

-Началник отдел „ТСУ" 

-Началник отдел „Икономика и Общинска собственост" 

-Началник отдел „Хуманитарни дейности" 

-Началник отдел „ГРАО" 

2. Експертни длъжности -40 

3.Техническа длъжност - 1 



РЕКАПИТУЛАЦИЯ: 86 бр. 

Ръководство -19 бр. 

Обща администрация - 20 бр. - 30 % 

Специализирана администрация в т.ч. кметства - 34+13=47 бр. - 70 % 

Дофинансирана численост - 25.5 бр. 

-кметства - 6.5 бр. 

-Инспекторат - 7 бр. 

-Експертни длъжности в общинска администрация - 12 бр. 

Дейности на бюджетна издръжка 

Други дейности по отбраната - ПМС 159-3 бр. 

Други дейности по отбраната - ПМС 212 - 5 бр. 

Здравни кабинети в детски градини и училища - 12 бр. 

„Други дейности по ЖС, благоустройство и РР" - 5 бр. 

Дейност „Озеленяване" - 7 бр. 

„Почивно дело и социален отдих" - 1 бр. 

Дейност „Спортни бази за спорт за всички" - 2 бр. 

Дейност „Извънучилищни дейности" - 6 бр. 

Дейност „Други дейности по икономиката" -    9.5 бр. 

Дейност „ПВЗ"-    5 бр. 

Дейност „Жилищно строителство и БКС"   -     1 бр. 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Предложение относно участие на община Червен бряг в Асоциация на Дунавските 

общини „Дунав“ 

 

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 

№ 42 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1 т.15 и чл. 21 ал. 2 от 

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

403/13.12.2019 г. предложение относно  участие на община Червен бряг в Асоциация на 

Дунавските общини „Дунав“; Предложения от всички постоянни комисии при 

Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на  18 и 19 декември  2019 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за участие на Община Червен бряг в Асоциация на дунавските 

общини „Дунав“, 

2. Определя представители на Община Червен бряг в Асоциация на дунавските 

общини „Дунав“, както следва: 

2.1. д-р Цветан Костадинов – Кмет на Община Червен бряг – делегат в Общото 

събрание. 

2.2. Иван Новкиришки – заместник кмет на Община Червен бряг – заместник делегат в 

Общото събрание. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

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

такса за битови  отпадъци  за 2020 г. 

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

и 2  въздържали  се от общо 29  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66 от ЗМДТ и във връзка с 

отчисленията по чл.3, ал.3 и чл.20, ал.1, т.1, б. „з“ от Наредба 7/19.12.2013 г. дължими 

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

390/11.12.2019 г. предложение относно приемане на  план – сметка за приходите и 

разходите от такса за битови  отпадъци  за 2020 г., Предложения от всички постоянни 

комисии при Общински съвет Червен бряг от заседания, проведени на  18 и 19 

декември  2019 г., 

Р Е Ш И: 

        1.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 год., съгласно 

приложение № 1. 

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

2020 год. на Община Червен бряг, съгласно приложение № 2. 

 

ІІ.Общински съвет Червен бряг  с явно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 2 против и без  

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

съветниците в Общинския съвет   във връзка с устно  предложение от общински 

съветник Петър Петров, направено на заседанието на ОбС, 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на общината за месец февруари да  внесе анализ на 

сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно сметосъбиране включително 

и от финансова гледна  точка. На заседание на Комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология да се обсъди анализа, 

като се покани  представител на фирмата и се разгледа и договора сключен между 

общината и фирмата, осъществяваща сметосъбирането и сметоизвозването на 

територията на община Червен бряг.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно прекратяване на аренден договор. 

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

против и 2  въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 44 

 

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

ал. 1, т. 3 от Закона за аренда в земеделието, във връзка с чл. 25, т. 2 от договор за 

аренда на земеделска земя с вх. рег. № 2137/20.11.2018 г., акт № 224, том ІІ, дело № 

760/2018г., вписан в Служба по вписванията – гр. Червен бряг, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-389/11.12.2019 г. предложение относно 

прекратяване на аренден договор, Предложения от Комисията по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост и Комисията по земеделие, гори и водно 

стопанство от заседания, проведени на 19.12.2019 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се прекрати по взаимно съгласие действието на Договор за 

аренда на земеделска земя в землището на с. Радомирци сключен на 20.11.2018 г. с 

нотариална заверка на подписите рег. № 5140/20.11.2018 г. на Нотариус Ясен Янев, 

нотариус в РС-Червен бряг, вписан с вх. рег. № 2137/20.11.2018 г., акт № 224, том ІІ, 

дело № 760/2018г., на Служба по вписванията – Червен бряг, относно следните 

недвижими имоти, а именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 61580.264.1/шестдесет и една хиляди 

петстотин и осемдесет точка двеста шестдесет и четири точка едно/, с площ 63885 

/шестдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и пет/квадратни метра, с начин на 

трайно ползване-изоставена орна земя, местност „Варницата“, категория на земята - 

шеста, при граници: 61580.264.659; 61580.264.271; 61580.264.272; 61580.264.575; 

61580.264.279; 61580.280.690; 61580.280.293; 61580.297.690; 61580.52.659, актуван с 

АОС № 2383/16.11.2018 г., с номер по предходен план 264001/двеста шестдесет и 

четири нула нула едно/; 

 Поземлен имот с идентификатор 61580.307.5/шестдесет и една хиляди 

петстотин и осемдесет точка триста и седем точка пет/, с площ 95645/деветдесет и пет 

хиляди шестстотин четиридесет и пет/квадратни метра, с начин на трайно ползване-

изоставена орна земя, местност „Средореката“, категория на земята - пета, при граници: 

61580.307.665; 61580.324.674; 61580.324.29; 61580.324.1; 61580.307.305; 61580.307.3, 

актуван с АОС № 2374/02.10.2018 г., с номер по предходен план № 307005/триста и 

седем нула нула пет/; 

 Поземлен имот с идентификатор 61580.346.21/шестдесет и една хиляди 

петстотин и осемдесет точка триста четиридесет и шест точка двадесет и едно/, с площ 

230337/двеста и тридесет хиляди триста тридесет и седем/квадратни метра, с начин на 

трайно ползване-изоставена орна земя, местност „Припек“, категория на земята - шеста, 

при граници: 61580.346.332; 61580.346.12; 61580.346.13; 61580.346.478; 61580.346.15; 



61580.346.17; 61580.346.19; 61580.346.20; 61580.346.523; 61580.524.478; 61580.346.522; 

61580.703.377; 61580.703.374; 61580.703.376; 61580.703.375; 61580.703.274; 

61580.346.509; 61580.703.260; 61580.345.329; 61580.345.332, актуван с АОС №  

2375/02.10.2018 г., с номер по предходен план № 346021/триста четиридесет и шест 

нула двадесет и едно/. 

2. Разноските по прекратяване на арендния договор да се извършат от „“Асад 2003“ 

ЕООД. 

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

прекратяването по взаимно съгласие на договора. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

 Предложение относно учредяване възмездно право на прокарване на 

водопроводно отклонение  към  ПИ 62503.76.45  по  кадастралната  карта на с. 

Реселец, м. Хинковото през имоти, публична общинска собственост. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 45 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, 

ал. 6 и чл. 210 от ЗУТ и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-385/10.12.2019 г. предложение относно учредяване възмездно право на 

прокарване на водопроводно отклонение  към  ПИ 62503.76.45  по  кадастралната  карта 

на с. Реселец, м. Хинковото през имоти, публична общинска собственост, Предложение 

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

екология от заседание, проведено на 18.12.2019 година и Предложение от Комисията 

по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание 

проведено на 19.12.2019 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на прокарване на 

водопроводно отклонение към ПИ 62503.76.45 през имоти, публична общинска 

собственост: улица „Капна“ (в участък от ОК 89 до ОК 86) и УПИ XIII-„За 

спортен комплекс“, кв. 56 по плана на с. Реселец; 

2. Приема размера на обезщетението на стойност 173,46 лв. (сто седемдесет и три 

лева и четиридесет и шест стотинки) за учредяване право на прокарване, 

определен от комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-11-

81/09.12.2019г.; 

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

подготовката, провеждането и приключването на процедурата по чл. 193, ал. 4 

от ЗУТ за имотите, описани в т.1.    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския 

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

автомобили на Община Червен бряг за трето тримесечие на 2019 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 28  гласа ЗА, 1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 

 

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

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

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-371/28.11.2019 г. Отчет за извършените 

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

Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг 

за трето тримесечие на 2019 година, Предложение от Комисията по финансово 

стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание проведено на 

19.12.2019 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за трето тримесечие на 2019 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  трето  тримесечие на 2019 година, съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на помещение от 45 кв. м. – общинска собственост, находящо се в 

сградата на старото кметство на с. Рупци за нуждите на Пенсионерски клуб 

„Здравец“ – с. Рупци. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, и чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на 

пенсионерите и инвалидите в Община Червен бряг, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-392/11.12.2019 г. предложение относно 

предоставяне за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на помещение от 45 

кв. м. – общинска собственост, находящо се в сградата на старото кметство на с. Рупци 

за нуждите на Пенсионерски клуб „Здравец“ – с. Рупци, Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание 

проведено на 19.12.2019 г., 

Р Е Ш И: 

І.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс на Пенсионерски клуб „Здравец“, с. Рупци на помещение от 45 кв. м. – 

общинска собственост, находящо се в сградата на старото кметство на с. Рупци от 

Пенсионерски клуб „Здравец“ – с. Рупци, за срок от 10 /десет/ години. 

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

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

и стопанисване за нуждите на Пенсионерски клуб „Здравец“, с. Рупци. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 

недвижим имот – публична общинска собственост – сутерен в т. ч. столова с маза 

със ЗП от 110 кв. м., находящ се в кв. 68, парцел I по ЗРП на с. Радомирци за 

нуждите на пенсионерски клуб „Златна есен“, с. Радомирци. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 48 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, и чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на 

пенсионерите и инвалидите в Община Червен бряг, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-393/11.12.2019 г. предложение относно 

предоставяне за безвъзмездно ползване на общински недвижим имот – публична 

общинска собственост – сутерен в т. ч. столова с маза със ЗП от 110 кв. м., находящ се в 

кв. 68, парцел I по ЗРП на с. Радомирци за нуждите на пенсионерски клуб „Златна 

есен“, с. Радомирци, Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост от заседание проведено на 19.12.2019 г. и устно 

предложение от Кмета на с. Радомирци имотът да се предостави за ползване на три 

организации: Пенсионерски клуб „Златна есен“, Дружество на офицерите и сержантите 

от запаса и риболовно сдружение  „Амур“, 

Р Е Ш И: 

І.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс на Пенсионерски клуб „Златна есен“, Дружество на офицерите и сержантите от 

запаса и риболовно сдружение  „Амур“- с. Радомирци, на недвижим общински имот – 

публична общинска собственост - сутерен в т. ч. столова с маза със ЗП от 110 кв. м., 

находящ се в кв. 68, парцел I по ЗРП на с. Радомирци на пенсионерски клуб „Златна 

есен“, Дружество на офицерите и сержантите от запаса и риболовно сдружение  

„Амур“- с. Радомирци, за срок от 10 /десет/ години. 

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

бряг, чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване за нуждите на Пенсионерски клуб „Златна есен“, Дружество на 

офицерите и сержантите от запаса и риболовно сдружение  „Амур“- с.Радомирци. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и втора.    

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и 

стопанисване на част от масивна сграда с площ 108,00 кв. м. – недвижим имот 

/публична общинска собственост с АОС № 104/25.09.1998 г./, находяща се в двора 

на ЦДГ „Щастливо детство“ – филиал с. Девенци, за нуждите на Пенсионерски 

клуб „Пламък“. 

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 

№ 49 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗОС, и чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на 

пенсионерите и инвалидите в Община Червен бряг, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-394/11.12.2019 г. предложение относно 

предоставяне за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на част от масивна 

сграда с площ 108,00 кв. м. – недвижим имот /публична общинска собственост с АОС 

№ 104/25.09.1998 г./, находяща се в двора на ЦДГ „Щастливо детство“ – филиал с. 

Девенци, за нуждите на Пенсионерски клуб „Пламък“, Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост от заседание 

проведено на 19.12.2019 г., 

Р Е Ш И: 

І.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс на Пенсионерски клуб „Пламък“, с. Девенци на част от масивната сграда с 

площ 108,00 кв. м. – недвижим имот /публична общинска собственост с АОС № 

104/25.09.1998 г./, находяща се в двора на ЦДГ „Щастливо детство“ – филиал с. 

Девенци, за срок от 10 /десет/ години. 

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

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

и стопанисване за нуждите на Пенсионерски клуб „Пламък“, с. Девенци. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и трета.  

 Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, находящи се 

на територията на Общински пазар гр. Червен бряг: 

1.Магазин за търговия № 2.4, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

2.Магазин за търговия № 3.8, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

3.Магазин за търговия № 3.9, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

4.Магазин за търговия № 3.22, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

5.Магазин за търговия № 3.23, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

6.Магазин за търговия № 5.4, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

7.Магазин за търговия № 7.2, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

8.Магазин за търговия № 8.3, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

9.Магазин за търговия № 11.5, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

10.Магазин за търговия № 11.10, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

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

против и 1  въздържал  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 

на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 

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. № 07-01-397/12.12.2019 г. Предложение относно отдаване под 

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

пазар гр. Червен бряг, както следва: 

Магазин за търговия № 2.4, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 3.8, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 3.9, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 3.22, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 3.23, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

      Магазин за търговия № 5.4, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 7.2, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 8.3, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 11.5, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг. 

Магазин за търговия № 11.10, находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг, 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание проведено на 19.12.2019 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 № 2.4 с площ 15.40 /петнадесет кв.м. и четиридесет см./ 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 № 3.8 с площ 14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет см./ кв. м., за 

срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 147,00 /сто четиридесет и седем/ 

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 294,00/двеста деветдесет и четири/ лева,  

  3. Магазин № 3.9, с площ 14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет см./ кв. м., за 

срок от 5 /пет/ години.      

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 147,00 /сто четиридесет и седем/ 

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 294,00 /двеста деветдесет и четири/ лева. 

4. Магазин № 3.22 с площ 9.00 /девет кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ 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 180,00 

/сто и осемдесет/ лева. 

5. Магазин № 3.23 с площ 9.00 /девет кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ 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 180,00 

/сто и осемдесет/ лева. 

6. Магазин № 5.4 с площ 14.85 /четиринадесет кв.м. и осемдесет и пет см./ кв.м. 

за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 148,50 /сто четиридесет и осем 

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 297,00/ двеста деветдесет и седем/ лева. 

7. Магазин № 7.2 с площ 21.85 /двадесет и един кв.м. и осемдесет и пет/ 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 437,00 /четиристотин тридесет и седем/ лева. 

8. Магазин № 8.3 с площ 16.30 /шестнадесет кв.м. и тридесет см./ кв.м. за срок от 

5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 163,00 /сто шестдесет и три/ 

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 362,00 /триста шестдесет и два/ лева. 

9. Магазин № 11.5 с площ 9.20 /девет кв.м. и двадесет см./ кв.м. за срок от 5 /пет/ 

години. 

 Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 92,00 /деветдесет и два/ 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 184,00 

/сто осемдесет и четири/ лева. 

Магазин № 11.10 с площ 10.30 /десет кв.м. и тридесет см./ кв.м. за срок от 5 /пет/ 

години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 103,00 /сто и три/ 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 206,00 

/двеста и шест/ 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. 

 

ІV.В изпълнение на т. ІІ  с  явно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 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 Петър Петков Петров, Илиан Георгиев Илиев, Цветелина  Красимирова 

Цветкова- Пенчева и Николай Георгиев Мишовски за резервен член.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и четвърта.  

 Предложение относно отдаване под наем на недвижими имоти – представляващи 

помещения: 

Помещение предназначено за продажба на закуски, находящо се в СУ „ Д-р 

Петър Берон, гр. Червен бряг 

Помещение в сграда – частна общинска собственост, находяща се в с. Рупци 

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 

№ 51 

 

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. № 07-01-398/12.12.2019 г. предложение относно 

отдаване под наем на недвижими имоти – представляващи помещения: 

Помещение предназначено за продажба на закуски, находящо се в СУ „ Д-р 

Петър Берон, гр. Червен бряг 

Помещение в сграда – частна общинска собственост, находяща се в с. Рупци, 

Предложение от Комисията по финансово стопанска политика, бюджет и общинска 

собственост от заседание проведено на 19.12.2019 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 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 

следните общински недвижими имоти: 

1. Помещение с площ 12,36 кв.м., предназначено за продажба на закуски, 

находящо се в СУ „ Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг за срок от 5 години. 

1.1 Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 49,44 

/четиридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ лева без ДДС, съгласно 

приложение № 7 към Раздел XI, т. ІV от ,,Наредба за определянето и 

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

Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 100,00 /сто лева/. 

1.2 Определя Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, 

правоспособен юрист, 3/трима/ общински съветника, директор на СУ „Д-р Петър 

Берон“ и 1 /един/ представител на отдел ОбС и СД. 

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

представител на отдел ОбС и СД и 1/един/ резервен член на директора на СУ „Д-р 

Петър Берон“.  

2. Помещение – друг вид обект с площ 14.9 кв.м. в сграда – частна общинска 

собственост, находяща се в с. Рупци. 



2.1 Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 41,72 

/четиридесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съгласно 

приложение № 7 към Раздел XI, т. ІV от ,,Наредба за определянето и 

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

Червен бряг ‘‘ и депозит за участие 84,00 /осемдесет и четири лева/. 

2.2 Определя Комисия в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, 

правоспособен юрист, 3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство с. Рупци и 1 

/един/ представител на отдел ОбС и СД 

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

представител на отдел ОбС и СД и 1/един/ резервен член на Кмета на населеното място. 

 ІІ. Възлага на Кмета на община Червен бряг цялостната организация по 

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

договор със спечелилия участник. 

ІІІ.В изпълнение на т. І, 1.2 и т. І.2.2  с  явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Петър Петков Петров, Илиан Георгиев Илиев, Цветелина  Красимирова 

Цветкова- Пенчева и Николай Георгиев Мишовски за резервен член; Петя Веселинова 

Митрашкова  за резервен член  на мястото на Кмета на с. Рупци и резервен член на 

директора на СУ „Д-р Петър Берон“.  

  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно  определяне общински съветници за участие в Комисия по 

чл.3 от Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за 

подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за 

Община Червен бряг. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 52 

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

във връзка с чл.3 от Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд 

за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за 

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

спорта  на   заседание  проведено на  18.12.2015 г., 

Р Е Ш И: 

Определя за участие в Комисия по чл.3 от Правилника за организацията и реда 

на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг следните общински съветници: 

 

1. Д-р Даниел Кръстев  Иванов 

2. Д-р Георги Иванов Георгиев 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 3  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 30.12.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно определяне  представител  на Община Червен бряг в Общо 

събрание на  „ТЕРА” АД на 20.01.2020 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 26  гласа ЗА, 1 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 

№ 53 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с представената в Общински съвет с вх. 

№ 038-01-14/17.12.2019 г. покана от  инж.Светла Вълова –изп. директор на „ТЕРА” АД  

относно  свикване на Общо събрание на акционерите в „ТЕРА” АД  на 20.01.2020 г. и 

определяне на представител  на общината за участие в Общото събрание, на основание 

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, устно предложение от  общински съветник Петя Веселинова 

Митрашкова от заседание  на ОбС, проведено на 30.12.2019 г.,   

 Р Е Ш И:   

Избира Петьо Веселинов Костов – Председател на Общински съвет Червен бряг, 

да представлява Община Червен бряг и вземе участие в работата на общото събрание 

на „ТЕРА” АД на 20.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 


