ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Първа. Отчет на Общинските търговски дружества за
шестмесечието на 2020 година.
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 201
Общински съвет Червен бряг, във връзка с изпълнение на приетия план за
провеждане на заседанията на Общинския съвет през 2020 г., съгласно решение № 56/
28.01.2020 г. и внесените от управителите на общинските дружества отчети за
дейността на дружествата за шестмесечието на 2020 година, Предложения от
Комисията по финансово стопанска политика и бюджет и Комисията по
здравеопазване, младежта и спорта от заседания, проведени на 23.09.2020 г., Устно
предложение от Председателя на Общинския съвет направено на заседанието на ОбС
относно оправомощаване ВРИД Управителя на МБАЛ да проведе консултации с
експерти юристи относно ангажиране на гражданско правната респективно наказателно
правната отговорност на бившия управител на МБАЛ Червен бряг и да предприеме
съответните действия по закон,
Р Е Ш И:
І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД:
1.Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на
“Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за
шестмесечието на 2020 г., съгласно приложенията.
2. Да се направи извънреден одит от АДФИ за срок от началото на 2018 г. до
30.06.2020 г.( ако трябва да се плати от собственика).
3. Общински съвет Червен бряг оправомощава ВРИД Управителя на МБАЛ да
проведе консултации с експерти юристи относно ангажиране на гражданско правната
респективно наказателно правната отговорност на бившия управител на МБАЛ Червен
бряг и да предприеме съответните действия по закон.
ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД:
Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на
“Медицински център Червен бряг ” ЕООД гр. Червен бряг за шестмесечието на 2020 г.,
съгласно приложенията.
ІІІ. За „Хърхов“ ЕООД
Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на “Хърхов”
ЕООД гр. Червен бряг за шестмесечието на 2020 г., съгласно приложенията.
По т.І.1 решението е прието с поименно гласуване с 16 гласа ЗА, 1 против и 7
въздържали се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет

По т.І.2 решението е прието с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 3 против и 5
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет
По т.І.3 решението е прието с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 1 против и 9
въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет
По т.ІІ решението е прието с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 20 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет
По т.ІІІ решението е прието 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Втора.
Предложение относно избор на управител на „Медицински център- Червен бряг“
ЕООД
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 202
І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от
Закона за лечебните заведения и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните
заведения по Закона за лечебните заведения, чл.8, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1 от Наредбата за
условията и реда при които община Червен бряг упражнява правата си на собственик
върху общинската част от капитала на търговските дружества; Предложение вх. № 02200-10/11.09.2020 от Комисията провела конкурса за възлагане управлението на
„ Медицински център – Червен бряг” ЕООД с приложен протокол и предложение вх.
№ 022-00-10(1)/11.09.2020 г. от Председателя на Общински съвет Червен бряг,
Р Е Ш И:
1.Утвърждава
предложеното
от Комисията, определена с Решение №
165/26.06.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг, назначена със заповед № РД-09403/31.07.2020 г. на Кмета на община Червен бряг класиране от проведения конкурс
на 08.09.2020 г. за възлагане управлението на „ Медицински център – Червен бряг”
ЕООД, както следва:
- Класира на ПЪРВО място д-р Иво Иванов Нацов със средноаритметична оценка
от разработката по чл.2, ал.2, т.2 и от проведеното събеседване мн.добър 5,19 в
конкурс за възлагане управлението на „ Медицински център – Червен бряг” ЕООД .
2.Избира за управител на „ Медицински център – Червен бряг“ ЕООД кандидата
класиран на ПЪРВО място д-р Иво Иванов Нацов за срок три години.
3.Упълномощава кмета на община Червен бряг да сключи договор за възлагане
управлението на лечебното заведение с новия управител, съгласно утвърдения с т. X от
Решение № 165 по Протокол № 9 от 26.06.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг
проект на договор в срока по чл.14 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения
по Закона за лечебните заведения.
Забележка: Решението на Общински съвет – Червен бряг да бъде обявено от
комисията, провела конкурса съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебните заведения по Закона за лечебните заведения на информационното табло в
сградата на общината, на официалната интернет страница на община Червен бряг, да
бъдат уведомени и участниците в конкурса.

Приложение: Предложение вх. № 022-00-10/11.09.2020 от Комисията провела
конкурса за възлагане управлението на „Медицински център– Червен бряг” ЕООД с
приложен протокол.
Решението е прието 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 Общински съвет Червен бряг
ІІ. Общински съвет Червен бряг с 23 гласа ЗА, без против и 4 въздържали се
от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет, приема направеното предложение от общински съветник Петър
Петков Петров занапред предложенията отнасящи се до назначаване на управители на
общински дружества да бъдат придружавани с кратка биография относно
кандидатите, която да се предоставя на общинските съветници
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Трета. Предложение относно утвърждаване учредителен акт на
„Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Червен бряг
(изпълнение на решение № 197/ 28.07.2020 г.)
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, 2 против и
7 въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
137, ал.1, т.1 и чл. 147, ал.2 от Търговски закон, представеното от председателя на
Общинския съвет с вх. № 06-01-51/21.07.2020 г. предложение относно утвърждаване
учредителен акт на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Червен
бряг, предложение от ръководителите на групи на съветниците направено на
заседанието на Общинския съвет за изменение в чл.17 на проекта за Учредителен
акт; Предложение от Председателя на Общинския съвет капитала на дружеството да се
измени от 355700 на 255700 , както е в Търговския регистър,
Р Е Ш И:
Утвърждава Учредителен акт на „Многопрофилна болница за активно лечение“
ЕООД, гр. Червен бряг, съгласно предложението, внесено от председателя на
Общинския съвет със следните изменения:
В чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 355700лв. става : Капиталът на
дружеството е в размер на 255700лв. и се продължава с текста, като се променя и чл.8
–капиталът е разделен в 35570 дяла – става 25570.
В чл.17- Отпада текста на чл.17 Прокурист и чл.17- става:
Дружеството се управлява от управител .Управителят назначава прокурист по решение
на Общинския съвет, като дейностите и правомощията на прокуриста се определят с
договора за прокура, одобрен от Общинския съвет.
На основание приетите изменения Общинският съвет утвърждава Учредителен
акт на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, както следва:
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД,
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ
Днес, 30.09. 2020 г. в гр. Червен бряг въз основа на Решение № 203 по Протокол
№ 11 от 30.09.2020 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг се прие настоящия
Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано понататък “Дружеството”, при следните условия:
ПРЕДМЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ
Чл.1 Настоящия учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и
прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „Многопрофилна
болница за активно лечение – Червен бряг “ ЕООД.

Чл.2 „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг “ ЕООД, гр.Червен
бряг се учредява на основание Решение № 164 по Протокол № 14 от 08.11.2000 г. на
Общински съвет – гр.Червен бряг във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Приложение № 4 от Заповед № РД-2029/01.08.2000 на Министерство на здравеопазването
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ
Чл.3 Фирмата на дружеството е „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен
бряг“, с правно – организационната форма – еднолично дружество с ограничена
отговорност, а изписана съкратено „ „Многопрофилна болница за активно лечение –
Червен бряг “ ЕООД
Чл.4 Седалище и адрес на управление: Република България, обл.Плевен, общ.Червен
бряг, гр.Червен бряг, ул.”Яне Сандански” № 61.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Чл.5 Предмет на дейност – Осъществяване на болнична помощ.
Чл.6 Дружеството се учредява без определен срок.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ
Чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 255700 /двеста петдесет и пет хиляди и
седемстотин / лв. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2.00 /два/
лева.
Чл.8 Капиталът е разделени в 25570 /двадесет и пет хиляди петстотин и седемдесет/
дяла по 10 лв. всеки отделен дял. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния
собственик.
Чл.9 Към момента на първоначална регистрация на дружеството в Търговския регистър
към Агенция по вписванията е внесен пълния размер на капитала.
Чл.10. Едноличен собственик на целия капитал е Община Червен бряг. Правата на
собственост на Община Червен бряг като едноличен собственик на капитала на
Дружеството се упражняват чрез Общински съвет - Червен бряг.
Чл.11 Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез
увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови
съдружници и съответно изменение на дяловете.
Чл.12 Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на Търговския
закон.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.13 Органи на дружеството са:
- Едноличен собственик на капитала;
- Управител.
Чл.14 (1) Общински съвет – гр.Червен бряг, чрез който собственика на капитала –
община Червен бряг упражнява правата си, решава въпросите от компетентността на
Общото събрание, съгласно Търговския закон.
(2) Общински съвет – гр.Червен бряг взема решения за:
1. учредяване, преобразуване и прекратяване дейността на дружеството;
2. определяне предмета на дейност;
3. утвърждаване, изменяне и допълване на учредителния акт;
4. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на
печалбата;
5. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
6. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването
му от отговорност и от длъжност;
7. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и
за прекратяване на участието в други дружества;

8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива
имоти;
9. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на
представител за водене на процеси срещу него;
10. по всички други въпроси, делегирани му със закон, акт на Министерски съвет,
наредби и правилници.
(3) Общински съвет – гр.Червен бряг избира, освобождава и определя
възнаграждението на управителя на дружеството.
Чл.15 За решенията си едноличният собственик на капитала съставя и подписва
протокол.
Чл.16 (1) Едноличният собственик на капитала назначава управител на дружеството по
реда предвиден в Търговския закон, като го упълномощава с правомощия по
управление и представителство на дружеството.
(2) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала има следните
правомощия :
1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в
съответствие с действащата нормативна уредба, Учредителният акт и решенията на
Общински съвет - Червен бряг;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на
дружеството при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването
и опазването на неговото имущество.
(3) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са
уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.
(4) Освен горепосочените правомощия, осигурява изпълнението на всичко останало,
постановено със закон, нормативен акт или решение на Общински съвет – Червен бряг.
Чл.17. Дружеството се управлява от управител .Управителят назначава прокурист по
решение на Общинския съвет, като дейностите и правомощията на прокуриста се
определят с договора за прокура, одобрен от Общинския съвет.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 18. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.
Чл. 19. Освен в случая на чл.18, дружеството може да бъде прекратено:
1.При вливане или сливане в друго дружество;
2.при обявяване в несъстоятелност;
3.с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
Чл.19. Ликвидация на дружеството се извършва при условията на Търговския закон.
За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат съответно
разпоредбите на Търговския закон и другите актове на гражданското законодателство
на Република България.
Този Учредителен акт се състои от три страници и е съставен в три еднообразни
екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, един - за дружеството и един - за Община Червен бряг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Четвърта.
Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за
полугодието на 2020 година.
І. Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 25 гласа ЗА, 1 против
и 1 въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 204
І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА
чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 49, 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, в изпълнение на
приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 2020 г., съгласно
решение № 56/28.01.2020 г., представената от Кмета на общината в Общински съвет с
вх. № 07-01-193/11.09.2020 г. информация за текущото изпълнение на бюджета на
община Червен бряг за полугодието на 2020 година; Предложения от всички постоянни
комисии от заседания, проведени на 23 и 24 септември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община
Червен бряг за полугодието на 2020 г., съгласно приложението.
ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение от общински
съветник Мирослав Макавеев направено на заседанието на Общинския съвет на
30.09.2020 г. относно събиране на данъци от приватизираните дружества на
територията на общината, които не внасят данъците си, с 19 гласа ЗА, 3 против и 4
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет,
РЕШИ:
Възлага на кмета на общината относно дружества на територията на общината,
които са приватизирани и не внасят данъците си, да се търси възможност
за събирането на данъците чрез предприемане на действия по обявяване на тяхната
несъстоятелност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за
периода 2021- 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и 1 въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 205
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. № 07-01-194/11.09.2020 г. предложение относно приемане на
актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021- 2023 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг,
Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на 23 и 24
септември 2020 г.
Р Е Ш И:
Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021 г.-2023 г.
на община Червен бряг на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности, изготвени съгласно БЮ№4/01.09.2020 г. на Министерство на финанситеУказания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет за 2021г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 г.
и 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно актуализация на бюджета на община Червен бряг за 2020
година.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и
1 въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 206
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. № 07-01-207/16.09.2020 г. предложение относно актуализация на
бюджета на община Червен бряг за 2020 година, Предложения от всички постоянни
комисии от заседания, проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
І. Променя плана на приходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2020г. в
изпълнение на ПМС №250/04.09.2020 и ФО на Министерство на финансите
№38/14.09.2020г. , както следва:
било става разлика
-§3118 „Получени от общините трансфери
за др. целеви разходи от ЦБ в т.ч. за
финансиране на делегирани от държавата дейности 31111 272352 +241241
финансиране на местни дейности
0
129381 +129381
-§ 6202 „Предоставени трансфери между
бюджети и сметки за средствата от ЕС“ /-/

0

/-/ 37900

-37900

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2020г.,
както следва:
1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.1. Функция “Отбрана и сигурност”
било става разлика
а/Дейност 284 “Ликв. на последиците от ст. бедствия”
-§ 5100 „ОР на ДМА“
0
223241 +223241
1.2. Функция “Образование”
б/Дейност 326 “Професионални гимназии и
паралелки за професионална подготовка“
-§1020 „Разходи за външни услуги“

било става разлика

0

18000

+18000

2.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
2.1. Функция “Образование”
било става разлика
а/Дейност 326 “Професионални гимназии и
паралелки за професионална подготовка“
§1020 „Разходи за външни услуги“
0
2000
+2000
3.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
3.1. Функция “Общи държавни служби”
а/Дейност 122 “Общинска администрация”
- §1092 „Разх. санкции, неустойки и съдебни обезщ.“
3.2. Функция “ЖС,БКС и ООС”
а/Дейност 619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР”
- §1020 „Разходи за външни услуги“
- § 5309 „Придобиване на други НДМА ”

-

б/Дейност 629 “Др. дейности по ООС”
§1020 „Разходи за външни услуги“

3.3.Функция“Поч. дело,култура и религ. дейности”
а/Дейност 745 “Обредни домове и зали”
- §1020 „Разходи за външни услуги“

било става разлика
42000 49410 +7410
било става разлика
43259 53070
0
3960
5000

+9811
+3960

21320 + 16320

било става разлика
26515 42415 +15900

3.4. Функция“Икон. дейности и услуги”
било става разлика
а/Дейност 832 “Служби и д-сти по поддържане
ремонт и изграждане на пътища”
- §1030 „Текущ ремонт“
111000 95100
-15900
- §5100 „ОР на ДМА“
0
64140 +64140
б/Дейност 866 “Общ. пазари и тържища“
-§1901 „Платени държ. такси, данъци и адм. санкции”
0
-55223
-55223
3.5. Функция“ некласифицирани в др. функции”
а/Дейност 910 “Разходи за лихви“
- §2224 „Разходи. за лихви по други
заеми от страната“

било става разлика

22532 32532 +10000

ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на ОбСУ-ДСП гр. Червен бряг
за 2020г., както следва:
1.Функция “Соц. осигур., подпомагане и грижи” било става разлика
а/Дейност 524 “Дом. соц. патронаж”
- § 0551 „Осигур. вноски от работодател за ДОО“
9740
28129 +18389
- §1011 „Храна“
147650 157650 +10000
- § 5205 „Придобиване на стопански инвентар”
0
4674
+4674
ІІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за
2020г., съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
1 518 293 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 662 100 лв.
2.От собствени средства – 59 908 лв.
3. От преходен остатък целева субсидия 2018 г. –27 120 лв.

4. От приходи от приватизация на дялове, акции и участия – 107 250 лв.
5. Остатък от 2019 г. ПМС 373/2019 г.- 97 274 лв.
6. Целеви трансфер 2020г. – 307 500 лв.
7. Трансфер местни дейности общински пътища- 15 900 лв.
8. Целеви средства по ПМС 250/04.09.2020г. – 241 241 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Седма.
Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение
проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. №
279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 207
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. № 07-01-203/14.09.2020 г.
информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти
на Община Червен бряг.(изпълнение на реш.№ 232/25.04.2016г.; реш.№
279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г., реш.№ 1021/30.07.2018г.и
реш. №
1270/23.04.2019 г.), Предложения от всички постоянни комисии от заседания,
проведени на 23 и 24 септември 2020 година, устно предложение от общински съветник
Марио Рангелов за представяне на информация относно оценките по мярка 6.4.1 на
МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“,
Р Е Ш И:
1.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.
2. Възлага на Кмета на общината да изиска от изпълнителния директор на
МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ информация относно забавянето на
оценките по мярка 6.4.1 на МИГ „Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ и
информацията да се внесе за следващите заседания на постоянните комисии
По т.1 решението е прието с явно гласуване с 21 гласа ЗА, 2 против и 4
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет
По т.2 решението е прието с явно гласуване с 22 гласа ЗА, без против и 3
въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Осма.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Общински съвет Червен бряг на основание резултата от проведеното гласуване,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 208
На основание резултата от проведено поименно гласуване : 14 гласа ЗА
приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , 5 гласа против и 7
въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, при спазени изискванията на чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, не се приема внесеният с вх. № 07-01-156/29.06.2020 г. проект на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно отмяна Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждане на продуктивни животни за лични нужди на територията на община
Червен бряг (приета с Решение № 563/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен
бряг; изм. Решение № 619/30.10.2013 г.; изм. Решение № 484/24.02.2017 г.) и
Приемане на нова Наредба за определяне обема на животновъдната дейност,
местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на
Община Червен бряг
Общински съвет Червен бряг с поименно 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, прие
РЕШЕНИЕ
№ 209
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност и представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-155/29.06.2020 г. предложение относно отмяна Наредба
за реда и минималните изисквания за отглеждане на продуктивни животни за лични
нужди на територията на община Червен бряг (приета с Решение № 563/30.07.2013 г. на
Общински съвет-Червен бряг; изм. Решение № 619/30.10.2013 г.; изм. Решение №
484/24.02.2017 г.) и Приемане на нова Наредба за определяне обема на животновъдната
дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията
на Община Червен бряг, Предложения от всички постоянни комисии от заседания,
проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
1. Отменя досега действащата Наредба за реда и минималните изисквания за
отглеждане на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Червен
бряг (приета с Решение № 563/30.07.2013 г. на Общински съвет-Червен бряг; изм.
Решение № 619/30.10.2013 г.; изм. Решение № 484/24.02.2017 г.).
2. Приема нова Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата
и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Червен
бряг.
3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме необходимите
действия по изпълнение на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Десета.
Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 38-00-1185/09.09.2020 г. до
Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на „Медицински Център Червен бряг“ ЕООД за изпълнение на проект „Мобилни здравно-социални услуги
за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“, Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. №
BG05M9OP0012.060-0003-С01,
процедура
BG05M9OP0012.060-МИГ
„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност 391166,00лв. и във връзка
с покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД.
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
РЕШЕНИЕ
№ 210
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01187/10.09.2020 г. предложение относно внесена докладна записка с вх. № 38-001185/09.09.2020 г. до Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на
„Медицински Център -Червен бряг“ ЕООД за изпълнение на проект „Мобилни
здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“,
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. №
BG05M9OP001-2.060-0003-С01,
процедура
BG05M9OP001-2.060-МИГ
„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност 391166,00лв. и във връзка с
покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД, Предложения от
всички постоянни комисии от заседания, проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Червен бряг да стане гарант/поръчител на „Медицински
Център -Червен бряг“ ЕООД пред ЗК „Лев Инс“ АД, за издаване на застраховка
обезпечаваща исканото авансово плащане в размер на 20 % от стойността на
подписаният договор или 78 233,20 лв. (седемдесет и осем хиляди двеста тридесет и
три лева и 0,20 ст.) и представяне пред същата застрахователна компания следните
финансови документи на Община Червен бряг, а именно:
1.1. Счетоводен баланс на Община Червен бряг за предходните две години;
1.2. Отчет за приходите и разходите /ОПР/ на Община Червен бряг за
предходните две години;
1.3. Удостоверение на Община Червен бряг от НАП за липса на задължение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно внесена докладна записка с вх. № 19-00-59/27.08.2020 г. до
Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на МБАЛ Червен бряг ЕООД
за изпълнение на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и
специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, процедура
BG05M9OP001- 2.060 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ –
ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и
във връзка с покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“
АД.
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
РЕШЕНИЕ
№ 211
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01202/14.09.2020 г. предложение относно внесена докладна записка с вх. № 19-0059/27.08.2020 г. до Кмета на Община Червен бряг от ВрИД Управителя на МБАЛ
Червен бряг ЕООД за изпълнение на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и
специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, процедура
BG05M9OP001- 2.060 - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“,
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с
покрития по застраховка „Гаранции по договор“ на ЗК „Лев Инс“ АД, Предложения от
всички постоянни комисии от заседания, проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Червен бряг да стане гарант/поръчител на МБАЛ
Червен бряг ЕООД пред ЗК „Лев Инс“ АД, за издаване на застраховка
обезпечаваща исканото авансово плащане в размер на 20 % от стойността на
подписаният договор или 57 932,00 лв. (петдесет и седем хиляди деветстотин
тридесет и два лева) и представяне пред същата застрахователна компания
следните финансови документи на Община Червен бряг, а именно:
1.1. Счетоводен баланс на Община Червен бряг за предходните две години;
1.2. Отчет за приходите и разходите /ОПР/ на Община Червен бряг за
предходните две години;
1.3. Удостоверение на Община Червен бряг от НАП за липса на задължение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на община 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
РЕШЕНИЕ
№ 212
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.127, ал.6, във връзка с
чл.105, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-189/11.09.2020 г. предложение относно
одобряване на Общ устройствен план на община Червен бряг, Предложения от всички
постоянни комисии от заседания проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
ОДОБРЯВА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ на Община Червен брягокончателен проект, със следните допълнения:
1.Поземлен имот 80501.229.8 по КККР на землището на гр. Червен бряг, да се
предвиди за разширяване на Гробищен парк.
2.Поземлен имот 37863.195.13 по КККР на замлището на гр. Койнаре, да се
предвиди за ПСОВ на града.
Приложения:Общ устройствен план на Община Червен бряг, съдържащ:
1.ТОМ І-1 -Обяснителна записка с правила и нормативи за прилагане на ОУП
2.ТОМ І-2- Графична част
3.ТОМ ІІ-1-Изходни данни и материали
4.ТОМІІ-2- Недвижимо културно наследство на територията на Община Червен
бряг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане
по проект: № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за
намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна
употреба“, по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци.
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
РЕШЕНИЕ
№ 213
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и
подписан Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 и № Д-34-117/24.08.2020 г., с наименование
„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез
подготовка за повторна употреба“ по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос
Отпадъци, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01190/11.09.2020 г. предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово
плащане по проект: № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за
намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна
употреба“, по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни
проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци, Предложения от
всички постоянни комисии от заседания проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
Упълномощава Кмета на Общината да издаде адекватно обезпечение на
авансово плащане – Запис на заповед, в размер на 38 216,61 лева (тридесет и осем
хиляди двеста и шестнадесет лева и шестдесет и една стотинки), която е в размер на
10% от общия максимален размер на предоставената от Управляващия орган
безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията
в период от 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и без
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 214
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-195/14.09.2020 г. информация относно дейността на
Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2019 г. до 01.09.2020
г., Предложение от Комисията по устройство на територията , благоустрояване,
комунални дейности и екология от заседание, проведено на 23.09.2020 г.
Р Е Ш И:
Приема информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на
територията в период от 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Информация относно незаконно строителство на територията на община Червен
бряг и проведени процедури по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за периода от 01.09.2019 г. до
01.09.2020 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 215
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-196/14.09.2020 г. информация относно незаконно
строителство на територията на община Червен бряг и проведени процедури по § 4 от
ПРЗ на ЗСПЗЗ, за периода от 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г. , Предложение от Комисията
по устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от
заседание, проведено на 23.09.2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно незаконно строителство на територията на община
Червен бряг и проведени процедури по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за периода от 01.09.2019 г.
до 01.09.2020 г., съгласно приложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Шестнадесета.
Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието
й през учебната 2020/2021 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и
училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на
общината за учебната 2020/2021 г. Състояние на здравеопазването в училищата и
детските градини.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 27 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 216
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-205/15.09.2020 г. информация относно състояние на
училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2020/2021 година.
Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните и
детските заведения на територията на общината за учебната 2020/2021 г. Състояние на
здравеопазването в училищата и детските градини, Предложения от Комисията по
образование, култура и вероизповедания, Комисията по здравеопазване, младежта и
спорта и Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и
информационни технологии от заседания проведени на 23 и 24 септември 2020 година,
Р Е Ш И:
Приема информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в
развитието й през учебната 2020/2021 година. Обхванати деца и ученици в детски
градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на
общината за учебната 2020/2021 г. Състояние на здравеопазването в училищата и
детските градини, съгласно приложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно съществуването на паралелки под минималния брой
ученици за учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община Червен
бряг.
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
РЕШЕНИЕ
№ 217
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, 5 и чл. 69, ал.1, 2 и 3
от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх.
№ 07-01-206/15.09.2020 г. предложение относно съществуването на паралелки под
минималния брой ученици за учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община
Червен бряг, допълнително внесено предложение на заседанието на комисията по ОКВ на
23.09.2020 г., Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от
заседание проведено на 23.09.2020 година,
Р Е Ш И:
1.
Разрешава съществуването на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2020/2021 г., на основание чл.68, ал.1, т.2 и т.5 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование в следните
училища:
Училище

СУ „Д-р Петър Берон”
гр. Червен бряг

Брой
ученици в паралелки в
начален eтап
под определения
минимум

-

Брой
ученици в паралелки
в прогимназиален етап
под определения
минимум

Брой
ученици в паралелки
в гимназиален етап
под определения
минимум

7 „б“ кл. – 17 уч.
7 „в“ кл. – 15 уч.

10 „б“ кл. – 14 уч.

6 „б“ кл. – 17 уч.

11 „а“ кл. – 13 уч.

9 „а“ кл. – 15 уч.
11 „а“ кл. – 15 уч.

СУ „Хр. Смирненски”
гр. Койнаре

1 „а“ кл. – 14 уч.
1 „б“ кл. – 15 уч.
4 „а“ кл. – 15 уч.
4 „б“ кл. – 16 уч.

ПГХТ „Юрий Гагарин“
гр. Червен бряг

-

-

ПГЗС „Ал.
Стамболийски“с. Чомаковци

-

-

8 кл. – 11 уч.
9 кл. – 15 уч.

ОбУ „Отец Паисий“с. Радомирци

3 кл. – 14 уч.
4 кл. – 14 уч.

ОУ „Христо
Смирненски“
гр. Червен бряг

1“в“кл.-15 уч.

ОУ
"А. Константинов"гр. Червен бряг

ОУ "Христо Ботев"с. Рупци

1 кл.-15 уч
2 кл. – 11 уч.
3 кл. – 11 уч.
4 кл. – 14 уч.

2 кл. – 11 уч.
3 кл. – 11 уч.

5 кл. – 17 уч.
6 кл. – 11 уч.
7 кл. – 17 уч.

9 кл. – 16 уч.
10 кл. – 15 уч.

6“б“ кл.-17 уч.
6“в“ кл.-16 уч
7 „в“ кл. – 17 уч.

-

5 кл. - 16 уч.
6 кл. – 12 уч.
7 кл. – 12 уч.

5 кл. - 12 уч.
7 кл. – 14 уч.

-

ОУ "Христо Ботев"с. Глава

2 кл. – 12 уч.
3 кл. – 15 уч.

6 кл. – 13 уч.
7 кл. – 11 уч.

-

ОУ „Христо Ботев”с. Чомаковци

4 кл. – 13 уч.

6 кл. - 13 уч.

-

2.1. Разрешава съществуването на паралелки под минималния брой ученици за
учебната 2020/2021 г. на основание чл.69, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование, както следва:

Училище
Брой
ученици в паралелки в
начален eтап
под определения минимум

Брой
ученици в паралелки
в прогимназиален етап
под определения минимум

ОбУ „Отец Паисий“с. Радомирци

2 кл. – 8 уч.

-

ОУ "Христо Ботев"с. Рупци

1 кл. – 9 уч.
4 кл. – 9 уч.

6 кл. - 9 уч.

ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци

1 кл. – 8 уч.
3 кл. – 9 уч.

ОУ "Христо Ботев"с. Глава

4 кл. – 9 уч.

5 кл. - 7 уч.

2.2. Необходимите средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по стандарти за съответната дейност (дофинансиране), да бъдат
осигурени в Бюджет 2021 г., съобразно разпоредбите на чл.68, ал.4, т.2 и ал.5 от
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищно образование.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Осемнадесета. 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
РЕШЕНИЕ
№ 218
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-191/11.09.2020г. 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 23.09.2020 г.,
Р Е Ш И:
1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 400 лв. на В. М. Н. от гр.Койнаре,
ул.“.., на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на К. В. Б. от с. Чомаковци,
ул.“ …, на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
3. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Б. Й. Д. от гр.Червен
бряг, ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
4. Да се отпусне финансова помощ в размер на 100 лв. на З. И. М. от гр.Койнаре,
ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 150 лв. на Клара Стойкова
Василева от с.Рупци, ул. „Малчика“№4.
6. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300 лв.на Л. А. М. от с.Глава,
ул. „...
7. Да не се отпуска финансова помощ на Н. Г. М. от гр.Койнаре, ул. „. .,
поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Д. Т. Ц. от с.Лепица,
ул.„.., на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
9. Да не се отпуска финансова помощ на Ш. Е. Р. от с.Глава, ул. „.. “., поради
липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.8 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.

10. Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на С. М. К. от с.Глава ,
ул.„. , на основание по раздел III от Критериите за отпускане на еднократна финансова
помощ.
11.Да не се отпуска финансова помощ на А. Г. П. от гр.Червен бряг, ул. „“,
поради липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.8 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
12. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Р. А. И. от с.Глава,
ул. „.., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на еднократна
финансова помощ.
13. Да не се отпуска финансова помощ на Г. Х. Г. от с.Реселец, ул. „…“ ., поради
липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.8 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
14. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв.на М. Д. Н. от с.Телиш,
ул.„.. .
15.Да не се отпуска финансова помощ на П. Н.. П. от с. Чомаковци, ул. . . “.,
поради липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2,т.4 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
16. Да се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на В. И. Д. от гр.Червен
бряг, ул. „., на основание по раздел III,чл.3,т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
17. Да се отпусне
финансова помощ в размер на 300лв. на Й. К. Н. от
гр.Койнаре , 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 № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на
дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с
методите на арт.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 219
І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 и чл.30 от Критериите за
финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана
репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт,
Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание,
проведено на 23 септември 2020 година
Р Е Ш И:
1.Одобрява да се отпуснат до 1500лв. на заявител по преписка с вх.№ 44-Н301/21.09.2020 г. в деловодната система на Община Червен бряг.
ІІ. Задължава Кмета на община Червен бряг да информира Комисията по
здравеопазване, младежта и спорта за постъпили искания за разходване на средства по
съответните преписки на основание чл.18, т.2 и т.3 от Критериите за финансово
подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция
при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к.
„Победа“, бл. 6/70, вх. А
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, 4 против и
4 въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 220
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 63, ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с
Решение № 74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг и Решение №
151/28.05.2020 г., представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 0701-199/14.09.2020 г. предложение относно продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващи апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж.
к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, Предложения от Комисията по общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство и Комисията по финансова стопанска политика и
бюджет от заседания, проведени на 23.09.2020 г.,
Р Е Ш И:
1.Намалява началната тръжна цена с 30 % за продажба на недвижими имоти –
частна общинска собственост, представляващи 18 броя апартаменти, находящи се в гр.
Червен бряг, ж. к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Самостоятелен
обект в сграда с
идентификатор
80501.805.411.2.1
80501.805.411.2.2
80501.805.411.2.3
80501.805.411.2.4
80501.805.411.2.5
80501.805.411.2.6
80501.805.411.2.7
80501.805.411.2.8
80501.805.411.2.9
80501.805.411.2.10
80501.805.411.2.11
80501.805.411.2.12

Етаж

Площ/
кв. м.

Площ
маза/
кв. м.

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01

5.50
5.60
4.10
5.40
4.75
4.75
4.75
5.50
5.50
5.50
5.50
4.75

Идеални
части от
общите
части/%
2,694
2,592
2,694
2,893
2,729
2,863
2,883
2,738
2,895
2,895
2,738
2,883

Пазарна
Намаление
оценка
с 30 %
/лв.
28600.00
24800.00
28200.00
28600.00
24800.00
28200.00
29300.00
25600.00
28900.00
29300.00
25600.00
28900.00

20020.00
17360.00
19740.00
20020.00
17360.00
19740.00
20510.00
17920.00
20230.00
20510.00
17920.00
20230.00

13
14
15
16
17
18

80501.805.411.2.13
80501.805.411.2.14
80501.805.411.2.15
80501.805.411.2.16
80501.805.411.2.17
80501.805.411.2.18

5
5
5
6
6
6

69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01

4.75
4.75
5.40
4.10
5.60
5.50

2,863
2,729
2,893
2,707
2,605
2,706

28600.00
24800.00
28200.00
28600.00
24800.00
28200.00

20020.00
17360.00
19740.00
20020.00
17360.00
19740.00

2.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава
8, раздел І и ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество за покупко-продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващи 18 броя апартаменти, находящи се в гр. Червен бряг, ж. к.
„Победа“, бл. 6/70, вх. А, като определя начална продажна цена и депозит за участие,
както следва:
№
по
ред

Самостоятелен
обект в сграда с
идентификатор

Етаж

Площ/
кв. м.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

80501.805.411.2.1
80501.805.411.2.2
80501.805.411.2.3
80501.805.411.2.4
80501.805.411.2.5
80501.805.411.2.6
80501.805.411.2.7
80501.805.411.2.8
80501.805.411.2.9
80501.805.411.2.10
80501.805.411.2.11
80501.805.411.2.12
80501.805.411.2.13
80501.805.411.2.14
80501.805.411.2.15
80501.805.411.2.16
80501.805.411.2.17
80501.805.411.2.18

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6

69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01
69.06
60.14
68.01

Начална
Идеални
тръжна
Площ маза части от
Депозит за
продажна
/кв. м.
общите
участие/лв.
цена/лв.
части/%
без ДДС
20020.00
5.5
2,694
2002.00
5.6
2,592
17360.00
1736.00
19740.00
4.1
2,694
1974.00
20020.00
5.4
2,893
2002.00
17360.00
4.75
2,729
1736.00
19740.00
4.75
2,863
1974.00
20510.00
4.75
2,883
2051.00
17920.00
5.5
2,738
1792.00
20230.00
5.5
2,895
2023.00
20510.00
5.5
2,895
2051.00
17920.00
5.5
2,738
1792.00
20230.00
4.75
2,883
2023.00
20020.00
4.75
2,863
2002.00
4.75
2,729
17360.00
1736.00
19740.00
5.4
2,893
1974.00
20020.00
4.1
2,707
2002.00
17360.00
5.6
2,605
1736.00
19740.00
5.5
2,706
1974.00

За всеки един от апартаментите се кандидатства поотделно.
3. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата,
в състав от 7/седем/ члена, както следва:
3.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/ общински съветника,
определени от Общински съвет – Червен бряг и представител от отдел „Икономика и
общинска собственост ”.
3.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, юрист и
представител от отдел „Икономика и общинска собственост”.

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовка и провеждането на процедура за продажба по реда на НРПУРОИ.
5.В изпълнение на т.3 с 23 гласа ЗА, 1 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 общинските съветници Петър
Петков Петров, Красимир Митков Ангелов, Йоана Иванова Йотова, Атанас Цветанов
Атанасов и за резервни членове Николай Димитров Николов и Петя Веселинова
Митрашкова.
ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение от общински
съветник Мирослав Макавеев направено на заседанието на 30.09.2020 г. със 17 гласа
ЗА, 3 против и 5 въздържал се от общо 25 гласували общински съветници при общ
брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
Р Е Ш И:
Възлага на кмета на общината да представи справка за всички фирми които са
работили на бл.6- Ж. К. „Победа“, средствата които са им изплатени за строителството
и ремонта и договорите .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно продажба на общинско жилище, находящо се в парцел ІІ747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и
1 въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 221
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал. 1 и чл. 63, ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с
Решение № 74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг и Решение №
170/26.06.2020 г., представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 0701-198/14.09.2020 г. предложение относно продажба на общинско жилище, находящо
се в парцел ІІ-747, кв. 46а, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. № 2, с. Телиш, община Червен бряг,
Предложения от Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и водно
стопанство и Комисията по финансова стопанска политика и бюджет от заседания,
проведени на 23.09.2020 г.,
Р Е Ш И:
1.Намалява началната тръжна цена с 30 % за продажба на общинско жилище,
представляващо апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и
санитарен възел, маза № 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални
части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на
първи етаж, вх. А от четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по
плана на с. Телиш, община Червен бряг, съгласно АОС 1412/30.05.2006 г., в размер на
4130,00 лева/четири хиляди сто и тридесет/ без ДДС.
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава
8, раздел І и ІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество за покупко-продажба на общинско жилище, представляващо
апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза
№ 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части
на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от
четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш,
община Червен бряг, съгласно АОС 1412/30.05.2006 г., като определя начална
продажна цена в размер на 4130,00/четири хиляди сто и тридесет/лева без ДДС и
депозит за участие в размер на 413,00 лева/четиристотин и тринадесет/.
2. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата,
в състав от 7/седем/ члена, както следва:
3.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/ общински съветника,
определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място.

3.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, юрист и резервен
член на Кмета на населеното място.
4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по подготовка
и провеждането на процедура за продажба по реда на НРПУРОИ.
5. В изпълнение на т.4 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,
определя за участие
в комисията общинските съветници Петър Петков Петров,
Красимир Митков Ангелов, Йоана Иванова Йотова, Атанас Цветанов Атанасов и за
резервни членове Николай Димитров Николов и Петя Веселинова Митрашкова и за
резервен член за кмета на населеното място Петко Ивайлов Петков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и втора.
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 27 гласа ЗА, 1 против и
без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 222
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. № 07-01-200/14.09.2020 г. предложение относно отдаване под
наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини, находящи се на
територията на Общински пазар гр. Червен бряг, Предложение от Комисията по
Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на
23.09.2020 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, както следва:
1. Магазин № 3.13 с площ 14.25 /четиринадесет кв.м. и двадесет и пет см./ кв.м.
за срок от 5 /пет/ години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 142,50 /сто четиридесет и
два лева и петдесет стотинки/ на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел
XI, т. VII и т.5 Наемни цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Червен бряг и депозит за участие в размер на 285,00 /двеста осемдесет и пет/ лева.
2. Магазин № 3.20 с площ 14.70 /четиринадесет кв.м. и седемдесет см./ кв. м., за
срок от 5 /пет/ години.
Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 147,00 /сто четиридесет и
седем/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т. 5
Наемни цени на Общински пазар от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг и депозит за
участие 294,00 /двеста деветдесет и четири/ лева.
ІI. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура
в състав от 7 /седем/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3 /трима/
общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,И и ОС‘‘. Определя резервни
членове: 1/един/общински съветник, 1/един/юрист и представител на отдел „И и ОС“.
ІII. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по
подготовката и провеждането на процедурите по отдаване под наем и сключване на
договор със спечелилия участник.

IV. При наличие на свободни магазини, подробно описани в т. I, след постъпване
на нови заявления за отдаване под наем, Комисията утвърдена в т. II от Общински
съвет да разработи документация и проведе търгове до наемане на свободните
магазини.
V. В изпълнение на т.ІІ с 27 гласа ЗА, 1 против и без въздържали се от общо 28
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, Йоана Иванова Йотова и за резервен член Петко Ивайлов
Петков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и трета.
Предложение относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с
идентификатор 80501.37.18, находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“
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
РЕШЕНИЕ
№ 223
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 51, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОИ, във връзка
с Решение № 74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг, представеното от
Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-197/14.09.2020 г. предложение
относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 80501.37.18,
находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“, Предложение от Комисията по
общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание от 23.09.2020
година,
Р Е Ш И:
1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Червен бряг през 2020 година в Раздел ІII Описание на имотите,
които Община Червен бряг има намерение да предложи за предоставяне под наем, за
продажба и за учредяване на ограничени вещни права, буква „Б“ – Имоти, които
общината има намерение да продаде с ид. част от 3001 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 80501.37.18, с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП
нива, находяща се в гр. Червен бряг, местност „Камика“ с обща площ 7201 кв.м.
2.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността на общината чрез продажба в имот
с идентификатор 80501.37.18, находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“, целият
с площ от 7201 кв. м и начин на трайно ползване: нива, като частта на Община Червен
бряг от 3001 кв. м да бъде предложена на съсобствениците Светослав … Илчовски и
наследниците на Тинка .. Хинкова за изкупуване на дела на Общината.
3.В случай, че повече от един от съсобствениците изразят желание да закупят
идеалните части от гореописания имот, притежавани от Община Червен бряг, да бъде
проведен търг с явно наддаване между съсобствениците при условията на настоящото
Решение и за неуредените въпроси при условията на НРПУРОИ на Общински съвет –
Червен бряг.
4.Приема пазарна оценка на 3001 кв. м ид. част от имот с идентификатор
80501.37.18, находящ се в гр. Червен бряг, местност „Камика“, целият с площ от 7201

кв. м и начин на трайно ползване: нива, в размера на 3100 лева без ДДС (освободена
доставка съгласно чл.45, ал. 1 от ЗДДС), изготвена от независим лицензиран оценител.
5. В случай, че освен заявителя и останалите съсобственици заявят желание да
закупят дела на Община Червен бряг върху имота по т. 2, приема купувач на дела на
Община Червен бряг да бъде определен чрез провеждане на явен търг между тях при
следните условия:
5.1. Начална тръжна цена: оценката по т. 4 от това решение;
5.2. Депозит: 10% от началната тръжна цена по т. 5.1;
5.3. Стъпка за наддаване: 2% от началната тръжна цена по т. 5.1
5.4. В случай, че в деня, определен за провеждане на търга, се яви само един от
съсобствениците и той бъде допуснат до участие от комисията, същият се обявява за
купувач на цената по т. 4. В този случай депозита на другите участници, заявили
желание да закупят дела на Община Червен бряг, но неявили се на търга, не подлежи на
възстановяване.
6. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедурата, в
състав от 7/седем/ члена, както следва:
6.1. Председател, правоспособен юрист, 4/четирима/ общински съветника,
определени от Общински съвет – Червен бряг и един представител от отдел
„Икономика и общинска собственост ”.
6.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, юрист и
представител от отдел „Икономика и общинска собственост”.
7. Възлага на Кмета на Община Червен бряг цялостната организация по подготовка
и провеждането на процедура за прекратяване на съсобствеността по описания в
настоящото решение ред.
8. В изпълнение на т.6 с 27 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се от общо 28
гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет,
определя за участие
в комисията общинските съветници Илиан Георгиев Илиев,
Красимир Митков Ангелов, Полина Георгиева Дамянова, Николай Георгиев Мишовски
и за резервни членове Петко Ивайлов Петков и Петя Веселинова Митрашкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и четвърта.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване
на имот - публична общинска собственост, находящ се кв. 13 по плана на с.
Рупци.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 28 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 224
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 113, ал.
1 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от
НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01210/23.09.2020 г. предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и
стопанисване на имот - публична общинска собственост, находящ се кв. 13 по плана
на с. Рупци, Предложения от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и
водно стопанство и Комисията по здлавеопазване, младежта и спорта от заседания,
проведени на 23.09.2020 г.,
Р Е Ш И:
I.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или
конкурс на общински недвижим имот публична общинска собственост, представляващ
общински имот № 13а, кв. 13 по плана на с. Рупци, с площ 5.00 дка, отреден за
младежки спортен комплекс, за срок от 5 /пет/ години.
II.Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен бряг,
чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за
нуждите на „Футболен клуб Ботев – Рупци 2020“ Сдружение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 11
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 30.09.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и пета.
Организационни:
Предложение относно вземане на решение за участие в Националната асоциация
на председателите на Общинските съвети .
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
РЕШЕНИЕ
№ 225
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
Дава съгласие председателят на ОбС Петьо Веселинов Костов да членува в
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
от 01.01.2021 г., като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в
частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос
и участие в нетърговски организации“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

