
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно приемане на бюджетната прогноза за периода 2022- 2024 на 

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

Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 2 против 

и 5  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 

№ 325 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, 

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Червен бряг,    представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-64/09.03.2021 г.  предложение относно приемане на бюджетната 

прогноза за периода 2022- 2024 на постъпленията от местни приходи  и на разходите за 

местни дейности на община Червен бряг; Предложения от всички комисии от заседания 

от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2022 г.-2024 г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, изготвени 

съгласно БЮ№1/10.02.2021г. на Министерство на финансите- Указания за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за 

периода 2022 г.- 2024 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Втора.  

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

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

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

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 326 

 

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. № 07-01-63/09.02.2021 г. 

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

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

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

Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 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. 

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

съветник Мирослав Макавеев, 

 Р Е Ш И: 

Възлага  на кмета на община Червен бряг  да внесе анализ и справка за 

предишния мандат относно енергийната ефективност и избирането на доставчици на 

ел. енергия на свободния пазар на детските градини , училища и за цялата община  вкл. 

имало ли е конкурс, кой го е спечелил и имало ли е ефект на база  на цените 

 
По т. І решението е прието с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 2 против и 3  въздържали  

се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

По т. ІІ решението е прието с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 3  

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

Общинския съвет 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Трета.  

Информация относно потенциално опасни обекти на територията на община 

Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия. 

Общински съвет Червен бряг прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 327 

 

І.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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-68/09.03.2021 г. информация относно потенциално 

опасни обекти на територията на община Червен бряг и планираните мерки от 

общинското ръководство   за защита на населението от аварии и  стихийни бедствия; 

Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно потенциално опасни обекти на територията на 

община Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия, съгласно приложението. 

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

съветник Петър Петров, 

 Р Е Ш И: 

Моста на р. Искър за с. Горник да се включи в справката за изпълнение на 

проектите като точка.  Да се счита като приоритен обект и се предприемат спешни 

мерки  за привеждането му в безопасно за експлоатация техническо състояние. 

 
По т. І решението е прието с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 против и 3  въздържали  

се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

По т. ІІ решението е прието с явно   гласуване  с 14  гласа ЗА, 1 против и 9  въздържали  

се от общо 24  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 № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Четвърта.  

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

година на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Червен бряг. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 328 

 

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 

2021 г.,  съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представения от Директора на 

Дирекция «Бюро по труда»  в Общински съвет с вх. № 017-00-1/05.03.2021 г. Обзор на 

състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2020 година на 

дирекция „Бюро по труда“ – гр. Червен бряг, Предложения от всички комисии от 

заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда 

през 2020 година на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Червен бряг, съгласно 

приложението. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение  относно приемане на Отчет за 2020 година на Плана за действие на 

Община Червен бряг в изпълнение на Стратегията на област Плевен за 

интегриране на българските  граждани от ромски произход и други граждани 

в  уязвимо социално положение, живеещи в сходна  с ромите ситуация /2017 г.-

2020 г./  

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 2  

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 

№ 329 

 

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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и  представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-56/04.03.2021 г. Отчет за 2020 година на Плана за 

действие на Община Червен бряг в изпълнение на Стратегията на област Плевен за 

интегриране на българските  граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна  с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./,  

Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г. и предложение от 

общински съветник Ганка Нинова за изменение на стр. 5 предпоследен абзац, 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за 2020 година на Плана за действие на Община Червен бряг в 

изпълнение на Стратегията на област Плевен за интегриране на българските  граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна  с ромите ситуация /2017 г.-2020 г./, съгласно приложението  внесено от кмета 

на общината със следното  изменение:  

На стр. 5 предпоследен абзац – „дистанционни занимания“ да стане  „обучение 

от разстояние в електронна среда“. 

Чрез Министерството на образованието и науката, както и със дарения за част от 

нуждаещите се ученици бяха осигурени преносими компютри. При невъзможност да 

бъдат обучавани чрез средствата за електронна комуникация, училищата на 

територията на община Червен бряг осигуряваха обучителни материали в дома. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Шеста.  

Отчет на изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2020 г. и 

приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2021 – 2025 г. 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 330 

 

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 

2021 г. съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-67/09.03.2021 г. Отчет за изпълнение на План за 

развитие на социалните услуги за 2020 г.; Предложения от всички комисии от 

заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 

2020г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Седма.  

Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2020 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг и информация за разпределението 

на  субсидията за 2021г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 331 

 

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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-60/08.03.2021 г. Годишен финансов отчет и отчет за 

дейността през 2020 г.  на читалищата на територията на община Червен бряг и 

представената с вх. № 07-01-60(1)/11.03.2021 г.   информация за разпределението на  

субсидията за 2021г.;  Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  

2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2020 г.  на 

читалищата на територията на община Червен бряг и информация за разпределението 

на  субсидията за 2021г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно  приемане на Годишен финансов отчет за 2020 година на 

спортните клубове на територията на община Червен бряг, информация за 

дейността им през 2020 г. и разпределяне  на субсидията за 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 332 

 

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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-74/09.03.2021 г. предложение относно  приемане на 

Годишен финансов отчет за 2020 година на спортните клубове на територията на 

община Червен бряг, информация за дейността им през 2020 г. и разпределяне  на 

субсидията за 2021 г.; Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  

2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен финансов отчет за 2020 година на спортните клубове на 

територията на община Червен бряг, информация за дейността им през 2020 г. и 

разпределение  на субсидията за 2021 г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Девета.  

Отчет за дейността  на МКБППМН през 2020 г.  

 

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 

№ 333 

 

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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-57/04.03.2021 г. Отчет за дейността  на МКБППМН за 

2020 г.; Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет за дейността  на МКБППМН за 2020 г.съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно  приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците в община  Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 334 

 

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

чл.196, ал. 1-3 от Закона предучилищното  и училищното образование, във връзка със 

заповед № РД-12-01/12.02.2021 г.  на Областния управител на  Област Плевен за 

изготвяне на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в област Плевен  и представения от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-69/09.03.2021 г.  Анализ на потребностите от подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците в община  Червен бряг, Предложения от всички 

комисии от заседания от 15-16 март  2021 г. и предложение от  общински съветник 

Ганка Нинова за изменение на т. 2.3,  

Р Е Ш И: 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците в община  Червен бряг, съгласно приложението внесено от Кмета 

на общината  със следното изменение: 

  т. 2.3. става: В част от училищата и детските градини, осигуряването на допълнителна 

подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности се извършва от 

специалисти от РЦПППО,  други разполагат със собствен екип от ресурсен учител, 

логопед и психолог, които обезпечават дейността.  Проект АПСПО също дава 

възможност за подпомагане подкрепата за личностно развитие на децата и учениците 

от община Червен бряг. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно изработване на проект за Специализиран подробен 

устройствен план  – план за регулация и застрояване за Поземлен имот с 

идентификатор ПИ  80501.229.6 по кадастралната карта на землището на гр. 

Червен бряг, за разширяване на съществуващо гробище в ПИ 80501.229.8. 

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 

№ 335 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, по реда на чл. 124а, ал. 1, 

чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-62/09.03.2021 г.  предложение относно 

изработване на проект за Специализиран подробен устройствен план  – план за 

регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор ПИ  80501.229.6 по 

кадастралната карта на землището на гр. Червен бряг, за разширяване на съществуващо 

гробище в ПИ 80501.229.8.; Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 

март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава изработването на проект за Специализиран ПУП - ПРЗ за Поземлен 

имот с идентификатор ПИ  80501.229.6 по кадастралната карта на землището на гр. 

Червен бряг, за разширяване на съществуващо гробище в ПИ 80501.229.8. 

 

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

територията, въз основа на което ще се изработи Специализиран ПУП – ПРЗ за 

Поземлен имот с идентификатор ПИ  80501.229.6 по кадастралната карта на землището 

на гр. Червен бряг, за разширяване на съществуващо гробище в ПИ 80501.229.8. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно класификация и информация за състояние  на общинските 

жилища за 2021 г. и Отчет на комисията по жилищно настаняване за 2020г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 336 

 

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

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

настаняване под наем и продажба на общински жилища и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-75/10.03.2021 г.  предложение относно 

класификация и информация за състояние  на общинските жилища за 2021 г. и Отчет на 

комисията по жилищно настаняване за 2020г., Предложения от всички комисии от 

заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

1. Приема Класификацията на общинските жилища за 2021 г. 

КЛАСИФИКАЦИЯ на ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА за 2021 г.,: 

Към 01.01.2021 г. Община Червен бряг  разполага общо с 42 бр. общински 

жилища, от които 8 бр. къщи, придобити чрез отчуждително производство и 34 бр. 

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

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

общински жилища,   се класифицират като: 

• Жилища за отдаване под наем; 

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

отчуждени за общински нужди; 

• Ведомствени жилища; 

• Резервни жилища. 

 

1. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, - 18 бр. в т.ч. 

1.1.Къщи,придобити чрез отчуждително производство – 6 бр : 

1.1.1.гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов‘‘№ 20 

1.1.2.гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методий‘‘ № 12 

1.1.3.гр. Червен бряг, ул. ,,Кирил и Методий‘‘№ 14 

1.1.4.гр. Червен бряг, ул. ,,Шипка‘‘№ 8 

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

1.1.6 гр. Червен бряг, ул. ,,Васил Априлов’’ № 29А  

1.2.Апартаменти – 12 бр: 

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

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

       1.2.3. 10/десет/ броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, жк. 

„Победа“, блок 6, вх. Б  в многофамилна жилищна сграда сграда с идентификатор 

80501.805.411.1 със застроена площ 204.00 кв.м, както следва: 



-  на ет. 1, ап. 1, ап. 2, ап.3;  

-  на ет. 4, ап. 12;  

-  на ет. 5, ап. 13, ап. 14, ап. 15  

 - и на  ет. 6, ап. 16, ап. 17, ап. 18. 

 

2 ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ 

СОБСТВЕНИЦИ, НА ИМОТИ, ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ; 

2.1.ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА,  -18 бр., в т.ч.  

Апартаменти:  18 /осемнадесет/ броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, 

жк. „Победа“, блок 6, вх. А. в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 

80501.805.411.2 със застроена площ 203.00 кв.м, брой етажи: 6.  

 

3. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА – 2 бр., в т.ч. 

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

3.2. гр. Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 6/70, вх. Б, ет. 4, ап. 10 

 

4. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА – 2 бр. , в т.ч. 

4.1. гр. Червен  бряг, ул. ,,Цар Калоян‘‘ № 33, вх. Б, ет. 5, ап. 19 

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

 

 

2. Приема информацията за състоянието на общинските жилища, съгласно 

приложението и задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

действия за премахване на сградите, находящи се на ул „Неофит Рилски“ № 17а 

и ул. „Бенковски“ № 46 в гр. Червен бряг. 

3. Приема Отчета за работата на Комисията по жилищно настаняване за 2020 г., 

съгласно приложението. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху два 

обекта, общинска собственост: 

            1. гр. Червен бряг, квартал 9, ул. „Васил Априлов“ № 10, представляващо 

помещения-предверие-чакалня, с площ 5,20 кв.м.; стая за наблюдаващи с 

тоалетна, с площ 25,70 кв.м. и стая за разпит с площ 16,70 кв.м., съгласно АОС № 

249/08.10.2001 година. 

            2. гр. Червен бряг, ул. „Яне сандански“ № 61, „Медицински център“ ЕООД 

/помещение до бивша аптека/- публична общинска собственост, съгласно АОС № 

1619/18.01.2011 г. 

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 

№ 337 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС  и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

70/09.03.2021 г.  предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху два обекта, общинска собственост: 

  1. гр. Червен бряг, квартал 9, ул. „Васил Априлов“ № 10, представляващо 

помещения-предверие-чакалня, с площ 5,20 кв.м.; стая за наблюдаващи с тоалетна, с 

площ 25,70 кв.м. и стая за разпит с площ 16,70 кв.м., съгласно АОС № 249/08.10.2001 

година. 

 2. гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61, „Медицински център“ 

ЕООД /помещение до бивша аптека/- публична общинска собственост, съгласно АОС 

№ 1619/18.01.2011 г.; 

 Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

 I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на два броя помещения  

представляващи: 

 1.Предверие – чакалня, с площ 5,20 кв.м.; стая за наблюдаващи с тоалетна, с 

площ 25,70 кв.м. и стая с площ 16,70 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, квартал 9, ул. 

„Васил Априлов“ №10, съгласно АОС № 249/08.10.2001 година за „Център за щадяща 

комуникация за деца и младежи в рискува ситуация или с рисково поведение“ – 

Направление 4 за срок – до приключване на проекта, а именно 31.12.2022 година. 

 2.Помещение – публична общинска собственост, находящо се в Медицински 

център Червен бряг ЕООД с адрес: гр. Червен бряг, ул.“Яне Сандански“ № 61  

( помещение до бивша аптека), за „Център за социални, здравни и правни услуги“ – 

Направление 3 за срок – до приключване на проекта, а именно 31.12.2022 година. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект, 

публична общинска собственост, находящо се в гр. Червен бряг, ул. „Яне 

Сандански“, № 61, „Медицински център“ ЕООД / помещение бивша аптека/ 

съгласно АОС 1619/18.01.2011 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, 

ал. 4 от ЗОС  и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

73/09.03.2021 г.  Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху обект, публична общинска собственост, находящо се в гр. Червен бряг, ул. „Яне 

Сандански“, № 61, „Медицински център“ ЕООД / помещение бивша аптека/ съгласно 

АОС 1619/18.01.2011 година, Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 

март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху помещение  / 

бивша аптека/, публична общинска собственост, находящо се в Медицински център 

Червен бряг ЕООД с адрес: гр. Червен бряг, ул.“Яне Сандански“ № 61 съгл. АОС 

1619/18.01.2011 год., за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по 

мярка 6 „По – добър достъп до устойчиви услуги, включително здравни и социални 

услуги чрез интегриран подход“ за срок – до приключване на проекта, а именно 

31.12.2022 година. 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно удължаване срок за договор под наем на магазин 3.29, 

находящ се на територията на Общински пазар Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 1 против 

и 5  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 

№ 339 

 

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

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 от НРПУРОИ и представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-71/09.03.2021 г.  предложение относно удължаване 

срок за договор под наем на магазин 3.29, находящ се на територията на Общински 

пазар Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г. 

и устно предложение от общински съветник Атанас Атанасов да не се удължава срока. 

Да се проведе търг за отдаване  под наем на помещението за 10 години, като се добави 

към т. 18 от дневния ред на днешното заседание и магазин 3.29, 

Р Е Ш И: 

 Не удължава срока на сключения Договор за наем рег № 98-00-555/11.11.2019 г 

за наем на недвижим общински имот, магазин 3.29 с площ 26.35 кв.м., находящ се на 

територията на Общински пазар Червен бряг .  

Магазин 3.29  да се добави към т. 18 от дневния ред на днешното заседание - 

Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини, находящи се на територията  на Общински пазар гр. Червен 

бряг. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на помещение, находящо се в гр. Червен 

бряг, ул. „В. Априлов“ № 33. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 

 

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

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 от НРПУРОИ и представеното от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-72/09.03.2021 г.  Предложение относно отдаване под 

наем на помещение, находящо се в гр. Червен бряг, ул. „В. Априлов“ № 33, 

Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г., 

 

Р Е Ш И: 
 

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

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

представляващ помещение с площ 70,00 /седемдесет/ кв.м. находящо се в гр. Червен 

бряг, ул. „В. Априлов“ № 33  за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 72 /седемдесет и два/ 

лева на месец без ДДС, и депозит за участие в размер на 144,00 /сто четиридесет и 

четири/ лева.   
 

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

в състав от 6  членове, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен юрист и 

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

Общината.  

Определя  1 общински съветник за резервен член. 
 

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 23 гласа ЗА, без против и без 

въздържали  се от общо 23 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 и  Атанас Цветанов 

Атанасов и  за резервен член Петя Веселинова Митрашкова. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно  прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на 

собственост върху поземлен имот публична общинска собственост с 

идентификатор № 63361.360.361 по КК и КР на с. Рупци, местност „Водна“, с 

начин на трайно ползване „Язовир“, с площ 26 094 кв.м., трайно предназначение 

на територията“ :„Територия, заета от води  и водни обекти“ и на ПИ 63361.300.82 

по КК и КР на с. Рупци, публична общинска собственост, местност „Водна“, с 

начин на трайно ползване „Дере“, с площ 5593 кв.м., вид  територия Земеделска. 

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

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

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 341 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19 а от Закона за водите и представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-76/10.03.2021 г.  Предложение 

относно  прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на собственост върху 

поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор № 63361.360.361 по 

КК и КР на с. Рупци, местност „Водна“, с начин на трайно ползване „Язовир“, с площ 

26 094 кв.м., трайно предназначение на територията“ :„Територия, заета от води  и 

водни обекти“ и на ПИ 63361.300.82 по КК и КР на с. Рупци, публична общинска 

собственост, местност „Водна“, с начин на трайно ползване „Дере“, с площ 5593 кв.м., 

вид  територия Земеделска, Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 

март  2021 г., 

Р Е Ш И: 

 1.Отменя Решение № 135/29.04.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг. 

 2.Общински съвет гр. Червен бряг дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно 

на държавата правото на собственост върху имот публична общинска собственост  с 

идентификатор  № 63361.360.361 по ККиКР на с. Рупци, местност "Водна", с начин 

на трайно ползване „Язовир“, с площ 26 094 кв. м, трайно предназначение на 

територията: “Територия, заета от води и водни обекти“, актуван с АОС № 

2594/25.01.2021 г. и поземлен имот 63361.300.82 по ККиКР на с. Рупци, публична 

общинска собственост, местност „Водна“, с начин на трайно ползване „Дере“, с 

площ 5593 кв. м, вид територия „земеделска“, актуван с АОС № 2597/05.03.2021 г. 

  3.Възлага на Кмета на Община Червен бряг до подаде мотивирано 

предложение до  областния управител  с копие до Министъра на икономиката за 

прехвърляне на собствеността на двата имота и да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на взетото решение по т. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижими имоти, 

представляващи магазини, находящи се на територията  на Общински пазар гр. 

Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342 

 

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 и във връзка с изтичащи в периода 05-

07/2021 г. договори на наематели на магазини на територията на Общински пазар, и 

сключени през 2019 г. Анекси, в изпълнение на т.1 от Решение № 1084/23.10.2019 г. на 

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

77/10.03.2021 г.  Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижими 

имоти, представляващи магазини, находящи се на територията  на Общински пазар гр. 

Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания от 15-16 март  2021 г. и 

свое решение № 339/24.03.2021 г., 

Р Е Ш И: 

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

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

имоти, находящи се на  територията на Общински пазар Червен бряг, както следва: 

1. Магазин № 3.1 с площ 14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет кв. см./. за 

срок от 10 /десет/ години.  

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

лева на месец без ДДС и депозит за участие в размер на 294,00 /двеста деветдесет и 

четири/ лева.  

2. Магазин № 3.26 с площ 9,00 /девет/ кв. м. за срок от 10 /десет/ години.  

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, и депозит за участие 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 

3.  Магазин № 3.27 с площ 9,00 /девет/ кв. м. за срок от 10 /десет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, и депозит за участие 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 

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

срок от 10 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 и депозит за участие 297,00 /двеста 

деветдесет и седем/ лева. 

5.Магазин  3.29 с площ 26.35 кв.м., /двадесет и шест кв.м. и тридесет и пет 

кв.см/  за срок от 10 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 263,50 /двеста шестдесет и три 

лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС и депозит за участие 527,00 

/петстотин двадесет и седем/ лева. 



Всички наемни цени са определени  , съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. 

VII и т. 5 Наемни цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг 

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

в състав от 6 /шест/ членове, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен 

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

Общината.  

Определя 1  общински съветник за резервен член. 

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. 

ІV. В изпълнение на т. ІІ с явно гласуване с 24 гласа ЗА, без против и 1 

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

съветниците в Общинския съвет определя за участие в комисията   общинските 

съветници Илиан Георгиев Илиев, Красимир Митков Ангелов и  Атанас Цветанов 

Атанасов и  за резервен член Петя Веселинова Митрашкова. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343 

 

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

на общината с вх. № 07-01-61/09.03.2021г.  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,  

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на М. М. С. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

         2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Г. Н. Г. от с.Ракита , ул.“ 

.., на основание по раздел III, чл.3,ал.2 от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв.  на И.. Й. И. от с.Сухаче, 

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

финансова помощ.  

         4. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 200 лв. на Д. М. И. от гр.Койнаре, 

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 700лв. на Т. Н. Т. от гр.Червен 

бряг, … на основание  по раздел III, чл.3,ал.1 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

 6. Да не се отпуска  финансова помощ  М. Ц. Д.  от  с.Сухаче , ул. „… на 

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

помощ. 

       

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно Изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община 

Червен бряг ", Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и възлагане на услугата „Патронажна 

грижа+", като услуга от общ икономически интерес на Отдел Хуманитарни 

дейности„ находящ се на ул. „Антим I" № 1, сградата на Община Червен бряг, 

етаж 5, стая 505. 

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

и 1  въздържал  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344 

 

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

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

84/17.03.2021 г.  предложение относно Изпълнение на проект „Патронажна грижа + в 

Община Червен бряг ", Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+” на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси" 2014-2020 и възлагане на услугата „Патронажна грижа+", като 

услуга от общ икономически интерес на Отдел Хуманитарни дейности„ находящ се на 

ул. „Антим I" № 1, сградата на Община Червен бряг, етаж 5, стая 505, 

Р Е Ш И: 

1. Общинският съвет дава съгласие Община Червен бряг да използва стая 505 в 

сградата на Общинска администрация, ул. „Антим I" № 1, етаж 5 за предоставяне на 

услугата от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в Община 

Червен бряг ", Договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0026-С01, процедура 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+”на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси" 2014-2020  „Патронажна грижа + в Община Червен бряг ". 

 

2. Възлагането да се извърши със Заповед на Кмета на Община Червен бряг, 
съдържаща всички необходими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ, а 
именно: 

- Съдържание на задълженията за обществената услуга „Патронажна грижа+"; 

- Продължителност на задълженията за обществена услуга „Патронажна грижа+"; 

- Територия, на която ще се предоставя услугата „Патронажна грижа+" 

   -   Описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, 
контролиране и преглед на предоставената компенсация; 

 
3. Финансираните по проекта услуги за предоставяне на „Патронажна грижа+", да 

се използват от потребителите без заплащане на такса; 



4. Община Червен бряг да осигури отделна аналитична счетоводна отчетност, във 
връзка с предоставянето на УОИИ; 

5. Възлага на кмета на общината да разработи „Правила за вътрешния ред за 
предоставяне на услугата от общ икономически интерес". 

       6. Възлага на д-р Цветан Костадинов- Кмет на Община Червен бряг, да извърши 

всички необходими действия в границите на своите правомощия, относно реализацията 

на проекта, съгласно Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на 

проекти по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+”, на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с приложимия 

режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 

икономически интерес. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 19  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2021 г. 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно поемане на краткосрочен дълг, формиран от временен 

безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до 

възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие" по договор № 15/07/0/00660 

от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

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

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за 

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

социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг". 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 1 против и 

4  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 

№ 345 

 

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

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

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

временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за 

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

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

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

изпълнение на Договор № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., за безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното приобщаване и 

икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 

територията на община Червен бряг“, сключен между Община Червен бряг и Държавен 

фонд „Земеделие“ – РА и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-85/22.03.2021 г.  предложение относно поемане на краткосрочен дълг, 

формиран от временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи 

до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие" по договор № 15/07/0/00660 от 

14.02.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

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

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на 

общински пътища на територията на община Червен бряг", 

Р Е Ш И: 

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

краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния 

бюджет с цел  извършване на окончателно плащане на разходите по 



изпълнението на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., за безвъзмездна финансова помощ по  подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., за проект „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация 

на общински пътища на територията на община Червен бряг“, сключен между 

Община Червен бряг и Държавен фонд „Земеделие“ – РА при следните основни 

параметри: 

 

 максимален размер на дълга до 2 693 567,67 лв. 

 валута на дълга – български лева /BGN/; 

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

до възстановяването им по одобрения проект № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., 

проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие 

чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на 

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

2014-2020 г.; 

 начин на обезпечаване – Договор № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., проект  

„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

Червен бряг“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, сключен между 

Община Червен бряг и Държавен фонд „Земеделие“ – РА. 

 условия за погасяване: 

срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Договор № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., за проект  „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация 

на общински пътища на територията на община Червен бряг“; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 

окончателното плащане по Договор № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., проект  

„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

Червен бряг“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното 

плащане по Договор № 15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., проект  „Насърчаване на 

социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг“, по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги 

и обновяване на селата в селските райони“, сключен между Община Червен бряг 

и Държавен фонд „Земеделие“ – РА; 

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

- такси, комисионни и други – не се дължат; 



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

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

размер на разходите. 

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

кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на 

окончателно плащане на разходите по изпълнението на Договор № 

15/07/0/00660 от 14.02.2018 г., проект  „Насърчаване на социалното 

приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация 

на общински пътища на територията на община Червен бряг“, по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“, както и да извърши  всички законови 

действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 


