
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от 

01.07.2019 г. до 30.06.2020г. 

 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 182 

 

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 № 56/29.01.2020 г. и представената от Началника на 

Общинска служба «Земеделие» с вх. № 096-00-2(1)/16.07.2020 г. информация за 

дейността на Общинска служба по „Земеделие”, гр.Червен бряг от 01.07.2019 г. до 

30.06.2020 г.; Предложение от Комисията по общинска собственост, земеделие, гори и 

водно стопанство от заседание, проведено на 21.07.2020 г.,  

Р Е Ш И: 

Приема информация за дейността на Общинска служба по „Земеделие”, 

гр.Червен бряг от 01.07.2019 г. до 30.06.2020г., съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Информация относно състоянието на Общински пазар. 

 

 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 

 

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

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-172/14.07.2020 г. информация относно състоянието на 

Общински пазар; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени 

на 20, 21 и 22 юли 2020 г.; Устно предложение от общински съветник Мирослав 

Макавеев направено на заседанието на Общинския съвет за  сезиране на прокуратурата 

относно дейността свързана с  общински пазар Червен бряг - проектиране, избор на 

изпълнител и изпълнение, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно състоянието на Общински пазар, съгласно 

приложението. 

2.Да се сигнализира прокуратурата относно дейността свързана с  общински 

пазар Червен бряг - проектиране, избор на изпълнител и изпълнение. 

 

По т.1 решението е прието с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет 

По т.2 решението е прието с явно   гласуване  с 14  гласа ЗА, 4 против и 7 

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 № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 11.11.2019г.-

30.06.2020 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 184 

 

Общински съвет Червен бряг, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-49/13.07.2020 г. отчет за дейността на Общински съвет-

Червен бряг за периода 11.11.2019г.-30.06.2020 г.; Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания, проведени на 20, 21 и 22 юли 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

11.11.2019 г.-30.06.2020 г., съгласно приложението 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

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

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

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

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 против и 2  

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 

№ 185 

 

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. № 07-01-173/14.07.2020 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 20, 21 и 22 юли 2020 г., 

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно  предоставяне  на възмездна финансова помощ на 

„Медицински център Червен бряг“ ЕООД от бюджета на Община Червен бряг за 

2020 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 186 

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

ал. 2  от ЗПФ и чл. 41, 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. № 07-01-174/15.07.2020 г. предложение относно  предоставяне  

на възмездна финансова помощ на „Медицински център Червен бряг“ ЕООД от 

бюджета на Община Червен бряг за 2020 година във връзка с постъпила докладна 

записка  от д-р Георги Георгиев-управител на  „Медицински център Червен бряг” 

ЕООД   вх. № 038-01-13/15.07.2020г.; Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на 20, 21 и 22 юли 2020 г., 

 

Р Е Ш И : 

 

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

да  предостави възмездна  финансова помощ на „Медицински център Червен бряг”  

ЕООД   в размер на 4787 лв. с източник – собствени приходи на Община Червен бряг. 

 2.Задължава управителя на „Медицински център Червен бряг ” ЕООД , с 

предоставената сума в размер на 4787 лв. да заплати застраховка на гаранция за 

авансово плащане за изпълнение на проект „Мобилни здравно-социални услуги за 

възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“  и в срок до 20.12.2020г. да 

възстанови по бюджета на Община Червен бряг отпуснатата му възмездна  финансова 

помощ в размер на 4787 лв. 

             3.Задължава кмета на община Червен бряг да извърши необходимите 

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

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

както следва: 

1. Предоставена възмездна финансова помощ            било     става     разлика 

- §7201 „Предоставени средства по   

              възмездна фин. помощ”   /-/                                 -2500      -9787      -4787 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                                   7816   12603      +4787 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение за включване на общински  детски градини  и училища  в Списъка 

на средищните детски градини  и училища за учебната 2020/2021 година. 

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 

№ 187 

 

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

съгласно чл.53 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.3, ал.1 от 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и във 

връзка с изложените мотиви съгласно представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-167/13.07.2020 г. предложение за включване на 

общински  детски градини  и училища  в Списъка на средищните детски градини  и 

училища за учебната 2020/2021 година; Предложение от Комисията по образование, 

култура и вероизповедания от заседание, проведено на 21.07.2020 г., 

Р Е Ш И: 

 1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 

година да бъдат включени: 

 ДГ „Зора“ – гр. Червен бряг; 

 СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Червен бряг; 

 ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци; 

 ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци; 

 СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре. 

2. На основание на чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. 

на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, възлага на Кмета на община Червен бряг да 

изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката за включване 

на горепосочените детски  и учебни заведения в Списъка на средищните детски 

градини и училища за учебната 2020/2021 година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 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 второто тримесечие на 2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 188 

 

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. № 07-01-168/14.07.2020 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 второто тримесечие на 2020 г.; Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание, проведено на 21.07.2020 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за второ тримесечие на 2020 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  второ  тримесечие на 2020 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно организация на движението на територията на община 

Червен бряг 

 

 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 189 

 

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

Предложение вх. № 022-00-9/06.07.2020 г.от Общинската комисия за обществен ред и 

сигурност  и предложение от Комисията по транспорт, законност, обществен ред, 

сигурност и граждански  права от заседание проведено на 22.07.2020 г., 

 

 Р Е Ш И:   

 

 Възлага на Кмета на община Червен бряг, да предприеме действия по предвидения 

от нормативните актове  в областта на  движение по пътищата ред, с оглед създаване на   

нова организация на движението на територията на община  Червен бряг, в която да 

бъдат заложени промени по начин, обслужващ изцяло интереса на гражданите на общината. 

При обсъждане на промените да се включат за участие  общинските съветници Петко  

Ивайлов Петков, Атанас Цветанов Атанасов, Пламен Иванов Спасов, Мирослав 

Николов Михайлов и Мирослав Митков Макавеев 
 

Общинските съветници за участие са определени  с  явно   гласуване  с 24  гласа 

ЗА, 3 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 № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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 

№ 190 

 

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

на общината с вх. № 07-01-166/13.07.2020г.  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  20.07.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да не се отпуска финансова помощ на Л. А. М. от гр.Койнаре, ул.“.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да не се отпуска  финансова помощ на Х. К. Х. от гр.Червен бряг, ул.“ …, 

поради липса на основание по раздел III, чл.5,ал.2, т.4 и т.8 от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на С. Г. С. 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 В.Т. Н. от гр.Червен 

бряг, ул. „.., на основание  по раздел IV от Критериите  за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на М. А. Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да не се отпуска  финансова помощ на  Н. Т. Н. от  с.Рупци, ул. „. поради 

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

еднократна финансова помощ. 

  7. Да  не се отпуска финансова помощ  на  В. Д. Б. от гр.Червен бряг, ул. „.., 

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

финансова помощ. 

      8. Да не се отпуска финансова помощ на М. Д. П. от с.Горник, ул.„…, поради 

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

помощ. 

9. Да не се отпуска финансова помощ на С. К. А. от гр.Червен бряг, ул. „.., 

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

финансова помощ. 



10. Да  не се отпуска  финансова помощ  на Д. В. . от с.Горник, ул.„Филип 

Тотю“№15 , поради липса на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

11.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на С. И. Д.  от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

12. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв.  на Т. И. П. от 

гр.Койнаре, 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 Ц. Р. Л. от гр.Койнаре, ул. „.. поради 

липса  на основание  по раздел III, чл.5,ал.2,т.8 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 191 

 

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 20.07.2020 г., 

 Р Е Ш И: 

І.Одобрява да се отпуснат  до 1500лв. на заявител по преписка с  вх.№ 44-Я-

14/29.06.2020 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 № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общински пътища за 2020 година. 

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 

№ 192 

 

Общински съвет Червен бряг в изпълнение на разпоредбите на чл.37 от 

Правилника за прилагане на Закона за пътищата; чл.42 от Наредбата за управление на 

общинските пътища в Община Червен бряг и във връзка с чл. 50 от Закона за ДБ, чл.11, 

ал.2, т.1 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 год. и ФО 1 от 16.01.2020 год., 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-164/07.07.2020 г.  

предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общински пътища за 2020 година; Предложение от Комисията по 

устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 22.07.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Червен бряг приема в строителната програма за 2020 год. (със 

средствата останали от зимно поддържане) да бъдат включени за текущ ремонт 

следните общински пътища: 

1.PVN 2190-Реселец-Бресте -           -28 908 лв. 

2.PVN 1188 -Червен бряг - Горник - Сухаче      -  8 175 лв. 

3.PVN 1187 - Чомаковци - Девенци - Телиш     -54 344 лв. 

4.PVN 2069 - Ракита - Телиш                      - 13 586 лв. 

5.PVN 2192-Радомирци-Ракита -                  5 987 лв. 

 

Обща стойност на текущия ремонт 111 000,00 лв. (Сто и единадесет хиляди лева). 

Срок на изпълнение: м. декември 2020 год. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета. Предложение относно използване на част от 

натрупаните общи отчисления по чл.64 от „Закона за управление на  отпадъците“ 

за изграждане на довеждащ път до площадка за временно съхранение на 

строителни отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците – 

Луковит. Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 2  

против и 2  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 193 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 от ЗМСМА и 

чл.25, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията, изисквани при депониране на 

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

162/07.07.2020 г. предложение относно използване на част от натрупаните общи 

отчисления по чл.64 от „Закона за управление на  отпадъците“ за изграждане на 

довеждащ път до площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на 

Регионален Център за Управление на отпадъците – Луковит, Предложение от  

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет от заседание проведено на 21 

юли 2020 г. и Предложение от Комисията по устройство на територията , 

благоустрояване, комунални дейности и екология от  заседание, проведено на 

22.07.2020 г.; Устно предложение  от общински съветник Атанас Атанасов  относно 

вида  и документите, които могат да бъдат предоставени от РЦУО като отчет,  

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да бъдат използвани част от натрупаните общи отчисления по 

чл. 64 от ЗУО внесени по сметка на РИОСВ - Плевен от общините членки на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците -регион Луковит", за изграждане 

на довеждащ път от 686 м. път част от Регионален център за управление на отпадъците 

и площадка за временно съхранение на строителни отпадъци до 200 159,90 лв./ двеста 

хиляди сто петдесет и девет лева и 90 ст. / с ДДС; 

2.Възлага на Кмета на община Луковит изпълнението на настоящото решение; 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административния процесуален кодекс, с оглед защита на особено важен обществен 

интерес. 

4.Възлага на кмета  на общината да проведе разговори относно вида  и 

документите, които могат да бъдат предоставени от РЦУО като отчет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, публична 

общинска собственост, представляващ площадка с площ 2.20 кв. м за поставяне 

на автоматична пощенска станция, находяща се в УПИ I, кв. 131 по плана на 

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 

№ 194 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и 

чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-169/14.07.2020 г.  предложение 

относно отдаване под наем на общински недвижим имот, публична общинска 

собственост, представляващ площадка с площ 2.20 кв. м за поставяне на автоматична 

пощенска станция, находяща се в УПИ I, кв. 131 по плана на Червен бряг, 

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

стопанство от заседание, проведено на  21.07.2020 г., 

 

                                                              Р Е ШИ: 

 

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 недвижим имот, 

представляващ площадка с площ 2.20 кв. м за поставяне на автоматична пощенска 

станция, находяща се в УПИ I, кв. 131 по плана на Червен бряг, за срок от 5 /пет/ 

години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по-ниска от 11.00 

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

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

територията на община Червен бряг  и депозит за участие 22,00 /двадесет и два/ лева. 

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

юрист, 3 /трима/ общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел „Икономика и 

общинска собственост“. 

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

/един/ представител на отдел „Икономика и общинска собственост“. 

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

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

договор със спечелилия участник. 

 



ІV. В изпълнение на т. ІІ 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, 

определя за участие в комисията  общинските съветници Красимир Митков Ангелов, 

Петко Ивайлов Петков, Йоана Иванова Йотова и за резервен член  Атанас Цветанов 

Атанасов. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно Приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими 

имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг 
Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 1 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 

№ 195 

 

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

ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 59, т. 1 и чл. 61 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 

74/19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-170/14.07.2020 г.  предложение относно 

Приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска 

собственост, находящи се в гр. Червен бряг, Предложение от Комисията по Общинска 

собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  

21.07.2020 г. 

 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Да бъде извършена продажба на следните недвижими имоти – частна общинска 

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Червен бряг, както 

следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м, с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м, с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м, брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда. 

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

собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Червен бряг, както 

следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект, в размер на 13500,00 

/тринадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда, в размер на 20700,00/двадесет хиляди и 

седемстотин/лева без ДДС. 

3.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, като определя начална продажна цена и депозит за участие, както следва: 

 ПИ с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., с начин на трайно 

ползване – незастроен имот за производствен, складов обект, с начална тръжна 

продажна цена не по-ниска от 13500,00 /тринадесет хиляди и петстотин/ лева без ДДС 

и депозит за участие в размер на 1350,00/хиляда триста и петдесет/лева, съгласно чл. 

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

имущество; 

 ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв.м., с начин на трайно 

ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с 

идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв.м., брой етажи 1, 

предназначение: селскостопанска сграда, с начална тръжна продажна цена не по-ниска 

от 20700,00/двадесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС и депозит за участие в 

размер на 2070,00 лв. /две хиляди и седемдесет/лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от 

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

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

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

определени от Общински съвет – Червен бряг и представител от отдел „Икономика и 

общинска собственост ”.  

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

представител от отдел „Икономика и общинска собственост”.  

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

подготовката и провеждането на процедурата за продажба по реда на НРПУРОИ. 

6.  В изпълнение на т.4 с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията  общинските съветници Красимир Митков Ангелов, 

Петко Ивайлов Петков, Йоана Иванова Йотова, Илиан Георгиев Илиев и за резервни 

членове  Атанас Цветанов Атанасов и Тодор Иванов Тодоров. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно събиране на базисна наемна цена за използваните площадки 

на територията на община Червен бряг с поставени автомати за топли напитки от 

„Юриеви“ ЕООД, 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 

№ 196 

 

 

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

Приложение № 7 към раздел ХІ, глава VII, точка 9 от Наредбата за определяне и 

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

Червен бряг, във връзка с  точка VIII на Решение № 1202 от протокол  № 55 от 

заседание на Общински съвет – Червен бряг, проведено на 27.02.2019 г., 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-171/14.07.2020 

г. предложение относно събиране на базисна наемна цена за използваните площадки 

на територията на община Червен бряг с поставени автомати за топли напитки от 

„Юриеви“ ЕООД, гр. Червен бряг; Предложение от Комисията по Общинска 

собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  

21.07.2020 г.    

 

      Р Е Ш И: 

 

Възлага на Кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите действия 

за събиране на базисна наемна цена /не по-ниска начална тръжна цена определена за 

конкретната зона по Приложение № 7 към раздел ХІ, глава VII, точка 9 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Червен бряг/ за използваните площадки с поставени автомати за топли напитки 

от „Юриеви“ ЕООД, гр. Червен бряг на територията на община Червен бряг от месец 

март 2019 г. до окончателно приключване на съдебните дела и довършване на тръжната 

процедура. 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно утвърждаване  Учредителен акт на „Многопрофилна 

болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  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,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 197 

Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение от председателя  на 

Общински съвет с вх. № 06-01-51/21.07.2020 г. относно утвърждаване  учредителен акт 

на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД, гр.Червен бряг и устно 

предложение направено на заседанието на Общинския съвет от  общински съветник 

Николай Димитров Николов да се отложи обсъждането на предложението, 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  обсъждането на предложението относно утвърждаване  учредителен акт 

на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Червен бряг за следващо 

заседание  и го изпраща за допълнително обсъждане във всички комисии.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение относно откриване  процедура за провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен 

бряг“ ЕООД 

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 

№ 198 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21 ал. 1 т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, и на чл. 

63 ал.1 от ЗЛЗ, чл.8 ал.1 т.5 от Наредбата за условията и реда при които община Червен 

бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД, и 

чл.З ал.1 и ал.З от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, при спазване 

условията на чл.147, ал.2 от ТЗ; Представеното от Кмета на общината в  Общински 

съвет с вх. № 07-01-177/27.07.2020 г. предложение относно откриване  процедура за 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за 

активно лечение-Червен бряг“ ЕООД, 

 

Р Е Ш И: 

I. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД, ЕИК 000410056, 

със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански" № 61, за 

срок от три години. 

II. Конкурсът да се проведе по реда на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ 

на три етапа: 
 

1. I етап - проверка на съответствието на представените документи е предварително 

обявените изисквания; 

2. II етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

3. III етап - събеседване е кандидатите. 

III. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 

изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, 

съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно- квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и е 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 



повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта 

на здравния мениджмънт; 

2. имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- 

квалификационна степен „магистьр" по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 

характер, освен ако са реабилитирани. 

IV. Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография - европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно- 

квалификационна степен „магистьр" по медицина, съответно дентална медицина, 

квалификация по здравен мениджмънт и свидетелство за призната специалност, или 

диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" по 

икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност 

или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт. Квалификацията по здравен 

мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 

от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 

за лечебните заведения; 

4. актуален документ /свидетелство за съдимост/ - оригинал, доказващ че лицето не 

е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема съответната 

длъжност; 

5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ 

наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална 

медицина, или икономист, заверени от кандидата „Вярно с оригинала" и подпис; 

6. декларация от кандидата, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7. програма за развитието и дейността „Многопрофилна болница за активно лечение 

-Червен бряг" за тригодишен период, като същата се представи и на електронен 

носител /подават се в отделен запечатан плик, върху който са изписани имената на 

кандидата и е положен подпис/. 

8. медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на 

длъжността; 

9. други документи, по желание на кандидата, удостоверяващи професионалната и 

образователната му квалификация. 

V. Документите за участие в конкурса се приемат в "ЦУИГ" на община Червен 

бряг, ул.„Антим I" №1 в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за 

конкурса в един местен вестник и на интернет страницата на община Червен бряг. 

За участие в конкурса се подава заявление /по образец/, към което се прилагат два 

отделни плика, както следва: 

1. плик № 1 съдържа документите, изброени в раздел IV - т.2.,3.,4.,5, 6, 8 и 9.; 

2. плик № 2 съдържа разработката по раздел IV - т.7. 

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, надписан 

с името на кандидата, лечебното заведение, за което кандидатства и телефон за 

връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 



постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 

посочват името на подателя, датата и часът на приемането му. 

 VI. Определя следните теми, предмет на събеседването: 

Програмата за развитие и дейността на лечебното заведение, представена от 

кандидата, включваща цялостната визия за развитието на лечебното заведение в 

следващия З(три) годишен период : „Мястото и ролята на МБАЛ в предоставянето на 

здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинското обслужване, 

финансова политика, бъдещо развитие."; 

„Анализ на финасово - икономическото състояние на лечебното заведение, 

ресурсна и кадрова политика, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи на 

развитие на МБАЛ –Червен брягЕООД"; 

„Нормативна уредба в областта на здравеопазването".  

По време на събеседването, комисията по провеждането на конкурса има право на 

допълнителни въпроси в областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна 

уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения. 

Кандидатите за участие в конкурса, в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуване на 

обявата за конкурса, могат да получат информация в „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Червен бряг" ЕООД относно структура, бюджет, численост и щатно 

разписание на персонала. 

VII. 1. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав 

от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по 

медицина, както следва: 

Председател: Представител на РЗИ - Плевен, посочен писмено от директора на 

тази институция; 

Секретар: Антоанета Костадинова  - секретар на община Червен 

бряг 

Членове: 1................................................ - правоспособен юрист; 

2.Даниел Кръстев Иванов- общински съветник и магистър по медицина; 

3. Иван Новкиришки- заместник кмет на община Червен бряг 

резервен  общински съветник Петко Ивайлов Петков 

резервен юрист: Петя Иванова - гл. юрисконсулт на община Червен бряг. 

2. Възлага на комисията да извърши необходимите действия, предвидени в 

Наредба № 9/23.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебните заведения по ЗЛЗ с нужната добросъвестност и в 

определения обем и срок. 

3. Определя като технически сътрудник на комисията ( без право на глас) Женя 

Дикова, служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА при Общински съвет Червен бряг, да 

извършва техническото обслужване на работата на комисията. 

4. За участие в работата на комисията, членовете й не получават възнаграждение. 

VIII. Етапи на провеждане на конкурса: 

1. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените 

документи с предварително обявените изисквания (Плик №1) ще се състои до 7 

работни дни след изтичане срока по т. V  от 14:00 часа в заседателната зала, етаж VI на 

сградата на общинаЧервен бряг, ул. „Антим I" №1 в присъствието на кандидатите. 

2. Представянето на програмите за развитието и дейността на МБАЛ за 

тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на 

допуснатите кандидати. Оценката на Програмата се формира въз основа на следните 

критерии: 



- Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

- Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с 

предмета на дейност; 

- Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

-  Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

- Логическа структура на разработката; 

- Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания. 

3. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на Програмата 

не по-ниска от Мн. добър (4,50). Оценката от проведеното събеседване се 

формира въз основа на следните критерии : 

- Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение; 

- Степен на познаване на нормативната уредба; 

- Способност да се планират и взимат управленски решения; 

- Административни умения, професионални и делови качества; 

- Комуникативни способности и организационни способности; 

- Способност за обективни  преценки  и  представяне  на адекватно разрешение  на 
конкретен проблем. 

 

4. Оценките по т.VІІІ.2 и т.VІІІ.3 се формират по шестобалната система, като 

средноаритметична от оценките, поставени от членовете на комисията, при точност на 

оценката 0,25. 

5. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата и 

от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

6. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията 

изготвя протокол, с който предлага за одобрение на общински съвет кандидата, 

класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници 

IX. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД, неразделна част от настоящето 

решение. 

X. Възлага на Кмета на община Червен бряг изпълнението на настоящето решение. 

Приложение: Проект на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Червен бряг" ЕООД 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно издаване на разрешение за изработване на проект за 

Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на 

техническата  инфраструктура извън урбанизираните територии- изпускателно 

съоръжение  от рибарник в ПИ 16540.25.362 по КККР на землище с. Горник, 

Община Червен бряг, област Плевен. Разработката се инициира от Община 

Червен бряг, като собственик на Рибарник  в ПИ 16540.25.362 в землището на с. 

Горник с площ от 107,127 дка публична общинска собственост актуван с АОС № 

268/06.11.2001 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 199 

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

124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 125 от ЗУТ   и представеното от Кмета на общината в 

Общински съвет с вх. № 07-01-178/27.07.2020 г.  предложение  относно издаване на 

разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата  инфраструктура извън урбанизираните 

територии- изпускателно съоръжение  от рибарник в ПИ 16540.25.362 по КККР на 

землище с. Горник, Община Червен бряг, област Плевен. Разработката се инициира от 

Община Червен бряг, като собственик на Рибарник  в ПИ 16540.25.362 в землището на 

с. Горник с площ от 107,127 дка публична общинска собственост актуван с АОС № 

268/06.11.2001 г., 

Р Е Ш И: 

I.Общински съвет - Червен бряг разрешава изработването на Проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план /ПУП- ПП/ за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън урбанизираните територии изпускателно съоръжение от 

рибарник в ПИ 16540.25.362 по КККР  на землище  с. Горник, Община Червен бряг, 

област Плевен с площ от 107.127 дка, публична общинска собственост актуван с АОС 

№ 268/06.11.2001г. 

II. Общински съвет – Червен бряг одобрява представеното  Задание  по чл. 125, ал. 1 от 

ЗУТ за Изработване на ПУП- ПП за отводнително съоръжение на рибарник в ПИ 

16540.25.362 по КККР  на землище  с. Горник, което е неразделна част от настоящето 

решение. 

III. Възлага на Кмета на Община Червен бряг или упълномощено от него лице, да 

извърши необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на ЗУТ 

свързани с изпълнението на настоящето решение.   

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решенията не подлежат на оспорване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 10  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.07.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно разпределение на  остатък от средства по ПМС 373/2019год. 

след проведена процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за обект: 

„Рехабилитация и ремонт на улици в гр. Червен бряг с Обособена позиция № 1: 

“Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Червен бряг“ и 

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг 

от ул. „Стара планина“ до ул. „Славейков“ 

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

и 2  въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 200 

 

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

връзка с представеното от Кмета на общината с вх. № 07-01-179/27.07.2020 г. 

предложението  относно разпределение на  остатък от средства по ПМС 373/2019год. 

след проведена процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за обект: 

„Рехабилитация и ремонт на улици в гр. Червен бряг с Обособена позиция № 1: “Текущ 

ремонт на улична мрежа на територията на община Червен бряг“ и Обособена позиция 

№ 2: „Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Червен бряг от ул. „Стара планина“ до 

ул. „Славейков“, 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Червен бряг приема остатъка от средствата да бъде вложен, 

чрез допълнително възлагане за текущ ремонт на следните улици: 

 

1. ул. „Средна гора“ от ул. „Антим І“ до ул. „Вардар“ 

2. ул. „Искър“ от ул. Васил Левски“ до ул. „С.Врачански“ 

3. ул. „Дойран“ от ул. „Търговска“ до ул. „Волов“ 

4. ул. „Струма“ от ул. „Търговска“ до ул. Яне Сандански“ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 


