
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

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.) 

и Справки за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки, 

подлежащи на предварителен и/или последващ контрол, във връзка с проекти с 

европейско или национално финансиране за периода м. ноември 2015 г. – м. 

ноември 2019 г. и за прериода месец ноември 2019 – месец септември 201 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 1 против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 463 

 

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. № 07-01-244/11.10.2021 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., реш.№ 1021/30.07.2018г., реш. № 

1270/23.04.2019 г.) и предложения от всички комисии от заседания, проведени на 18 и 

19 октомври 2021 година,  

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 № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма на 

община  Червен бряг за 2021г. 

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

и 1  въздържал  се от общо 25  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 464 

 

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

ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне 

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-250/12.10.2021 г. предложение относно актуализация на  

бюджета  и на капиталовата програма на община  Червен бряг за 2021г.; Предложения 

от всички комисии от заседания, проведени на 18 и 19 октомври 2021 година,  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Променя плана на приходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г., 

както следва: 

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ                                                  било     става    разлика 

-§1304 „Данък при придобиване на имущество 

 по дарение и по възмезден начин“                                    330000   400000    +70000 

 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ                                           било     става    разлика 

- §2710 „Такса за технически услуги“                              20000     25000     +5000 

- §2715 „Такса за откупуване на гробни места“                8000     16150     +8150 

- §2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни  

лихви, обезщетения и начети“                                            3000    16000     +13000 

 

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2021г., 

както следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Функция “Общи държавни служби”                                     било  става    разлика 

а/Дейност  122 “Общинска администрация” 

- § 5201 „Придобиване на компютри и хардуер”                   10000    4000       -6000 

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”          2789    8789       +6000 

 

    2. Функция “Образование”                                                 било    става    разлика 

а/Дейност  326 “Професионални гимназии и  

паралелки за професионална подготовка“ 

-§1020 „Разходи за външни услуги“                                               0    6000             +6000 



 

3. Функция “Здравеопазване”                                                      било  става    разлика 

а/Дейност  412 “МБАЛ” 

- §5100 „Основен ремонт на ДМА”                                        0     30000         +30000 

- §1020 „Разходи за външни услуги“                                      0       9600          +9600 

 

б/Дейност  469 “Др. д-сти по здравеопазването” 

       -   §1030 „Текущ ремонт“                                                          4151      40475    +36324 

 

4. Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи”             било    става    разлика 

а/Дейност  532 “Програми за временна заетост” 

- §1015 „Материали“                                                          47000   57000    +10000 

 

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

а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 

-§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                   301640   248640  -53000                                 

- § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”           80000     89893   +9893            

                   

б/Дейност  606 “Изграж., р-нт и поддърж. на ул. мрежа” 

           -§1030 „Текущ ремонт“                                                        448617    458083    +9466 

 

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

 -§1030 „Текущ ремонт“                                                     80365    83512    +3147 

-§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                   17000   16920      -80   

 

           г/Дейност 629 “Др. дейности по ООС” 

- §1020 „Разходи за външни услуги“                              41711   61711     +20000 

 

2.Функция“Поч. дело,култура и религ. дейности”              било    става    разлика 

а/Дейност 745 “Обредни домове и зали” 

- § 5309 „Придобиване на други НДМА ”                             0   14800        +14800 

                               

 

ІІІ. Приема програма за капиталовите разходи на Община Червен бряг за 

2021г., съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на       

5 694 785 лв. в това число: 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 517 700  лв. 

2.От собствени средства и трансфер 2021г. – 292 888 лв.    

3.Остатък целеви трансфер 2020г. – 479 332 лв. 

4. Остатък средства по ПМС от 2020г. – 4 404 865 лв.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

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

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

община Червен бряг. 

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

и 1  въздържал  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 465 

 

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. № 07-01-249/12.10.2021 г. предложение относно приемане на  бюджетната 

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

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

заседания, проведени на 18 и 19 октомври 2021 година,  

 

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 №5/04.10.2021 г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2022г. и на актуализираните бюджетни прогнози  за   2023г.  

и  2024 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Докладна записка от управителя на „МБАЛ-Червен бряг“ЕООД относно Анекс 

към договор-кредит  овърдрафт.  

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

и 5  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 

№ 466 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с представената  с вх. № 038-01-

15/11.10.2021 година докладна записка от управителя на „МБАЛ-Червен бряг“ЕООД 

относно Анекс към договор-кредит  овърдрафт, Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 18.10.2021 г. и 

предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание, 

проведено на 19.10.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1.Общински  съвет Червен бряг дава съгласие управителя на  „МБАЛ Червен 

бряг“ ЕООД  да подпише анекс към договор за кредит – овърдрафт №184 от 

18.12.2020г.  в размер на 250 000 лева /двеста и петдесет хиляди лева/ сключен с банка 

„Банка ДСК“ АД, както и всички бъдещи анекси към договор за овърдрафт №184 от 

18.12.2020. Договор за залог, както и всички настоящи и бъдещи анекси към договор за 

залог върху вземания и по сметки в банка към договор за кредит  №184 от 18.12.2020г.  

 

   2. Оправомощава управителя на “Многопрофилна болница за активно лечение – 

Червен бряг” ЕООД, ЕИК 000410056 – да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на горното решение с оглед осъществяването на процедурата по 

кандидатстването и револвиране на кредита, учредяването на обезпеченията по него, 

като изготви, договори по собствена преценка и подпише необходимите за това 

документи, като в това число подпише от името на дружеството договорът за кредит и 

анекси към договор за кредит, анекси към договор за залог,  документите за усвояване 

и погасяване на суми от кредита, както и всички други необходими документи.  

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно откриване процедура за избор на управител на „Хърхов“ 

ЕООД, седалище и адрес на управление:  гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис І“  № 2. 

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

и 3  въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 467 

 

Общински съвет Червен бряг на основание на основание чл.21, ал.1, т.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147 във връзка с чл. 

141 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба за 

условията и реда при които Община Червен бряг упражнява правата си на собственик 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, представеното от Кмета 

на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-247/12.10.2021 г. предложение относно 

откриване процедура за избор на управител на „Хърхов“ ЕООД, седалище и адрес на 

управление:  гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис І“  № 2 ; Предложения от всички комисии 

от заседания, проведени на 18 и 19 октомври 2021 година,  

Р Е Ш И: 

 І. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Хърхов” ЕООД, ЕИК 203417990, седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. 

„Княз  Борис І” № 2, при следните условия:                                       

1. Срок за възлагане управлението на дружеството – 3 /три/ години; 

2. Минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат български 

граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария: 

2.1/ Да имат завършено висше икономическо образование; 

2.2/ Да имат най-малко 5 /пет/ години професионален опит; 

2.3/ Да не са поставени под запрещение; 

2.4/ Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

2.5/ Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

2.6/ Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, 

ако са останали неудовлетворени кредитори; 

2.7/ Не са били член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

2.8/ Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - 



до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за 

управление и контрол на същото публично предприятие; 

2.9/ Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

2.10/ Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност; 

2.11/ Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на 

друго публично предприятие; 

2.12/ Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

   2.13/ Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по 

трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като 

лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за 

лечебните заведения. 

* Забраните по т. 2.9 и 2.10 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството; 

3. Специфични изисквания към кандидатите: 

3.1/ Област на придобито висше образование – професионално направление 

„Икономика“.  

4. Необходими документи за участие в конкурса: 

4.1/ Заявление за участие в конкурса (в свободен текст); 

4.2/ Мотивационно писмо; 

4.3/ Автобиография – европейски формат; 

4.4/ Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование; 

4.5/ Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.); 

4.6/ Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност; 

4.7/ Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността. 

4.8/ Програма за управление на търговското дружество за целия срок на 

договора за управление, представена в отделен запечатан плик, върху който са 

изписани имената на заявителя и е положен подпис. 

 5. Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът за избор на управител на „Хърхов” ЕООД, ЕИК 203417990, седалище 

и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Княз  Борис І” № 2, ще се проведе на три 

етапа: 

  1-ви етап: Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания към кандидатите; 

  Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи; 

2-ри етап: Представяне и оценка на бизнес-програмата за управление на 

търговското дружество за тригодишен период; 

Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес – програма за срока на 

управление в 10-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го 

представя в запечатан плик в деловодството на Общината - Център за услуги и 

информация на граждани, намиращ се в сградата на Община Червен бряг /партерен 



етаж/ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ № 1. Кандидатът има право да посещава 

обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем 

часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-програма се отстранява от 

конкурса.  

3-ти етап: Интервю /събеседване/ с кандидатите.  

Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати, в срока 

посочен в писменото уведомление. Темата на събеседването ще обхваща повишаване 

качеството на предоставяните от търговското дружество услуги, финансова политика и 

бъдещо развитие. 

6. Място и срок за подаване на документи за участие:  

Документите за участие в конкурса /по раздел І, т. 4/ се приемат в Деловодството 

на Община Червен бряг - Център за услуги и информация на граждани, намиращ се в 

сградата на Община Червен бряг /партерен етаж/ на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим 

І“ № 1, в 30 /тридесет/ - дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата.  

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават 

в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена на кандидата и 

дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на 

тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя 

му, датата и часът на приемането му.  

ІІ. Да се публикува обява за конкурса за възлагане управлението на „Хърхов” 

ЕООД в един централен, един местен ежедневник и на официалната интернет страница 

на Община Червен бряг – https://www.chervenbryag.bg/. 

ІІІ. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в 5-членен 

състав: 

1. Председател – Заместник-кмет на Община Червен бряг; 

2. Секретар – Служител от общинска администрация; 

Членове: 

3. общински съветник ………………….;   

4. общински съветник ………………….; 

5. Правоспособен юрист от общинска администрация;  

Резервни членове: 

1. служител от общинска администрация – ….……………../резервен член/ 

2. общински съветник – ………………. /резервен член/;  

3. юрист – ….……………../резервен член/; 

Въз основа на настоящото решение на Общинския съвет – Червен бряг за 

откриване на конкурса, Кмета на Община Червен бряг издава заповед, в която определя 

поименния състав на комисията.                                                       

ІV. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „Хърхов” 

ЕООД за срок от 3 /три/ години, съгласно приложението. 

V. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши всички необходими 

действия във връзка с изпълнение на настоящoто решение. 

VІ. В изпълнение на  т.ІІІ 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, 

Общинският съвет определя за участие  в комисията за провеждане на конкурс за избор 



на управител на „Хърхов” ЕООД  общинските съветници  Петко Ивайлов Петков и  

Николай Димитров Николов, за резервен член  Тодор Иванов Тодоров. 

 

Приложение: проект на договор за възлагане управлението на „Хърхов” ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 468 

 

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

на общината с вх. № 07-01-245/11.10.2021г.  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, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от 

заседание  проведено на  19.10.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да не се се отпуска финансова помощ на Р. П. И.  от с.Чомаковци, 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 300лв. на П. Н. П.  от с.Чомаковци 

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

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 1000лв. на В. Ц. Г. от 

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

еднократна финансова помощ.  

         4. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв.  на В. М. Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

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

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

помощ. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ  в размер на 700лв. на  В. Р. Г. от  с.Горник, 

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

финансова помощ. 

7.Да   се отпусне   финансова помощ  в размер на 100лв. на М. С. А.  от 

гр.Червен бряг, ул.„.. 

         8. Да не се отпуска  финансова помощ на Д. А. С. от  гр.Койнаре, ул. „. .., поради 

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

помощ. 

9.Да  не се отпуска   финансова помощ на Г. А. Г. от с.Глава, ул.„.. .., на 

основание по раздел V, чл.9 от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 



         10. Да се отпусне  финансова помощ  в размер на 300лв. В. М. Н. от  гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ. 

         12.Да  не се отпуска финансова помощ  на Д. К. Д.. от с.Радомирци , ул.„.. .., 

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

финансова помощ. 

13. Да не се отпуска  финансова помощ на Д. М. П.. от гр.Червен бряг, местност 

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

еднократна финансова помощ.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

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 2021 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 469 

 

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. № 07-01-241/05.10.2021 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 третото тримесечие на 2021 г.; Предложение от  Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание, проведено на 18.10.2021 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 2021 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда 

/апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.6 с площ 68,01 кв. м. с адрес: град 

Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 6, актуван с АОС № 

2453/21.04.2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 470 

 

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

ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ,  представеното от Кмета на 

общината в Общински съвет с вх. № 07-01-248/12.10.2021 г. предложение относно 

приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.805.411.2.6 с площ 68,01 кв. м. с адрес: град Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 6, актуван с АОС № 2453/21.04.2020 г. във връзка с 

проявен интерес и подадено заявление за покупка  с рег. № 44-Е-112/15.09.2021 г.; 

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

стопанство от заседание, проведено на  18.10.2021 г., 

Р Е Ш И: 

І. Приема пазарна оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с 

идентификатор 80501.805.411.2.6 с площ 68,01 кв. м. с адрес: град Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 2, ап. 6, актуван с АОС № 2453/21.04.2020 г. в размер на 

19 900 / деветнадесет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС. 

 

ІІ. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ за имота описан  в т. І  -  

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в 

сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.6 с площ 68,01 кв. м., находящ се 

в сграда с идентификатор 80501.805.411.2, разположен в поземлен имот 80501.805.411, 

заедно с прилежащите части – маза № 6 с площ 4,75 кв. м. и 2,863 % идеални части от 

общите части на цялата сграда, находящ се в град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, 

вх. А, ет. 2, ап. 6, актуван с АОС № 2453/21.04.2020 г. 

 

ІІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

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

ма общински съветника, представител на общинска администрация. 

Определя резервни членове:  3/трима/ общински съветника. 



 

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

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

договора за покупко – продажба. 

 

V.   В изпълнение на т. ІІІ с 25 гласа ЗА, 1 против и без  въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията общинските съветници Красимир Митков Ангелов, 

Илиан Георгиев Илиев, Николай Георгиев Мишовски и Петко Ивайлов Петков, за 

резервни членове  Тодор Иванов Тодоров, Атанас Цветанов Атанасов и Цветелина  

Цветкова – Пенчева.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, 

представляващи 18 бр. площадки за поставяне на автомати за топли напитки, 

находящи се в гр. Червен бряг, съгласно схема за поставяне, съгласувана от 

Главен архитект на община Червен бряг. 

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 

№ 471 

 

 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, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

ЗУТ, и влязло в сила решение № 207/19.04.2021 г. на АС – Плевен, представеното от 

Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-251/12.10.2021 г. предложение 

относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи 18 бр. 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в гр. Червен бряг, 

съгласно схема за поставяне, съгласувана от Главен архитект на община Червен бряг; 

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

стопанство от заседание, проведено на 18.10.2021 г., 

 Р Е Ш И: 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно раздел I и II от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи 

площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в гр. Червен бряг, 

съгласно Приложение № 1 за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена, съгласно Приложение № 6 към 

Раздел Х, т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Червен бряг и депозит за участие, съгласно чл. 61, 

ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

 

ІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в 

състав от 6 /шест/ члена, от които правоспособен юрист, 3/трима/ общински съветника, 

2 /двама/ представители на отдел ИОС. 

Определя резервен член: 1 /един/ общински съветник, 1 /един/ правоспособен 

юрист и 1 /един/ представител на отдел ИОС. 

 

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

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

договори със спечелилите участници. 

 

ІV. В изпълнение на т. ІІ 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, 



определя за участие в комисията общинските съветници Тодор Иванов Тодоров, 

Красимир Митков Ангелов и Илиан Георгиев Илиев, за резервен член  Петър Петков 

Петров. 

 

Приложение: Приложение № 1 

   Решение №207/2021 г на АС Плевен 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно отдаване под наем на помещение и склад с обща площ от 

46.00 кв.м., предназначено за продажба на закуски, находящо се в ОбУ „Отец 

Паисий“, с. Радомирци за срок  от 5 години. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 472 

 

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. № 07-01-252/12.10.2021 г. предложение относно отдаване под 

наем на помещение и склад с обща площ от 46.00 кв.м., предназначено за продажба на 

закуски, находящо се в ОбУ „Отец Паисий“, с. Радомирци за срок  от 5 години, 

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

стопанство от заседание, проведено на  18.10.2021 г., 

Р Е Ш И: 

 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно раздел I и II от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имоти – помещение, 

предназначено за продажба на закуски с площ 30,00 кв.м. и склад с площ 16 кв.м. 

находящо се в ОбУ „Отец Паисий“, с. Радомирци за срок от 5 години. 

 Определя начална тръжна месечна цена не по-ниска от 106,40 /сто и шест лева и 

четиридесет стотинки/ лева на месец без ДДС, и депозит за участие в размер на 213,00 

/двеста и тринадесет/ лева, съгласно Приложение № 6 към Раздел X, т. IV, т. 6 от 

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

територията на Община Червен бряг. 

2. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура в 

състав от 7 /седем/ члена, от които 3 /трима/ общински съветника, правоспособен 

юрист,  2 /двама/ представители на Общинска администрация и Директора на ОбУ 

„Отец Паисий“ с. Радомирци. 

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

/един общински съветник на мястото на Директора на ОбУ „Отец Паисий“ с. 

Радомирци. 
 

3. 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. 

 

4. В изпълнение на т. 2 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, 

определя за участие в комисията общинските съветници Тодор Иванов Тодоров, 

Красимир Митков Ангелов и Илиан Георгиев Илиев, за резервен член  Петър Петков 



Петров и Атанас Цветанов Атанасов за резервен  на мястото на директора на  ОбУ 

„Отец Паисий с. Радомирци 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост по КККР на гр. Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 473 

 

 Общински съвет Червен бряг  във връзка с  устно предложение, направено на 

заседанието на Общинския съвет  от общински съветник Ивайло Петков Иванов да 

се  отложи за допълнително обсъждане предложението  относно допълване на 

годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

Община Червен бряг през 2021 година, приемане на пазарна оценка и продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост по КККР на гр. Червен бряг, на 

основание чл.81 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  

Р Е Ш И: 

Отлага за допълнително обсъждане предложението  относно допълване на 

годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

Община Червен бряг през 2021 година, приемане на пазарна оценка и продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост по КККР на гр. Червен бряг за 

следващото заседание  на Общинския съвет. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 

година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Телиш, ул. „Никола Вапцаров“ № 27. 

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

и 3  въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 474 

 

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

ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината в Общински съвет с вх. № 07-01-254/13.10.2021 г. предложение относно 

допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в Община Червен бряг за 2021 година, приемане на пазарна оценка и 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Телиш, 

ул. „Никола Вапцаров“ № 27, Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  18.10.2021 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна 

общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с недвижим имот, находящ 

се в с. Телиш, ул. „ Никола Вапцаров“ № 27 с площ  от 1180 кв. м., представляващ УПИ 

І-1075,  кв. 73а по плана на селото, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС 

№ 2616/11.10.2021 г. 

  

2. Приема пазарна оценка за продажба на имота в размер на 6400 лв./Шест хиляди 

и четиристотин лева./без ДДС. 

 

3. Дава съгласие за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

по реда на Глава 8, раздел І и ІІ от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в с. Телиш, ул. „ Никола Вапцаров“ № 27 с площ  от 1180 кв. 

м., представляващ УПИ І-1075 в кв. 73а по плана на селото, отреден за жилищно 

строителство, актуван с АОС № 2616/11.10.2021 г. с начална тръжна продажна цена в 

размер на 6400 лв. / Шест хиляди и четиристотин лева/ без ДДС и депозит за участие в 

размер на 10% от началната тръжна цена. 

 

4. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура, в 

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

съветници и кмета на кметство с. Телиш.   



Определя резервни членове: /трима/ общински съветника, 1/един/ резервен член за  

кмета на кметство с. Телиш. 

 

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

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

договор за покупко – продажба. 

 

6.В изпълнение на т. 4 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 Красимир Митков Ангелов, 

Илиан Георгиев Илиев, Николай Георгиев Мишовски и Петко Ивайлов Петков, за 

резервни членове  Тодор Иванов Тодоров, Атанас Цветанов Атанасов и Цветелина  

Цветкова – Пенчева и за резервен член на мястото на кмета на  кметство Телиш  Петя 

Веселинова Митрашкова. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 28  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.10.2021 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с подготовка на 

проектно предложение от Министерство на здравеопазването по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 

„Подготовка на здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 

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 

№ 475 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета 

на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-255/14.10.2021 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с подготовка на проектно предложение от 

Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за 

справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подготовка на здравната система да 

справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

Предложения от всички  комисии от заседания, проведени на  18 и 19 октомври 2021 г.   

Р Е Ш И: 

1. Общински съвет - Червен бряг дава съгласие Община Червен бряг, в 

качеството си на принципал на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД ще бъде включена, като 

партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на 

проектното предложение, което се подготвя да бъде подадено по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 

„Подготовка на здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020; 

2. Общински съвет - Червен бряг упълномощава д-р Цветан Костадинов – 

Кмет на община Червен бряг, да предприеме всички необходими действия за 

подготовка и изпълнение на проектното предложение по процедурата; 

3. Общински съвет - Червен бряг одобрява споразумението за 

сътрудничество с партньор Министерство на здравеопазването. 

 

Приложения: 

 

1. Споразумение за партньорство -  1 брой; 

2. Декларация за финансова стабилност – 1 брой 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/ 


