
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

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

такса за битови  отпадъци  за 2021 г. 

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

и 7  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 

№ 263 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание чл.66 от ЗМДТ и във връзка с 

отчисленията по чл.3, ал.3 и чл.20, ал.1, т.1, б. „и“ от Наредба №7/19.12.2013 г. дължими 

от общината, представеното от Кмета на община Червен бряг с вх. № 07-01-

265/04.12.2020 г. предложение  относно приемане на  план – сметка за приходите и 

разходите от такса за битови  отпадъци  за 2021 г., предложения от всички комисии от 

заседания от 14-15 декември  2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 год., съгласно 

приложение №1. 

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

2021 год. на Община Червен бряг, съгласно приложение №2. 

 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

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

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

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 
Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 2 против и 3  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 264 

 

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. № 07-01-267/07.12.2020 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 комисии от заседания от 14-15 декември  

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 № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

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

територията на община Червен бряг ,  в изпълнение на приетите Наредби през 

периода месец ноември 2019 г.-месец октомври 2020 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 265 

 

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

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

2020 година, съгласно Решение № 56/28.01.2020 г. и представения  от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-264/04.12.2020 г. отчет за постъпилите суми 

от глоби и санкции във връзка с нарушенията на територията на община Червен бряг 

,  в изпълнение на приетите Наредби през периода месец ноември 2019 г.-месец 

октомври 2020 г.; Предложения от всички комисии от заседания от 14-15 декември  

2020 г., 

Р Е Ш И: 
Приема Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с 

нарушенията на територията на община Червен бряг ,  в изпълнение на приетите 

Наредби през периода месец ноември 2019 г.-месец октомври 2020 г., съгласно 

приложението 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Информация относно водените  от община  съдебни дела. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 3 против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 266 

 

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

изпълнение на свое решение № 164/26.06.2020 г. и представената от Кмета на общината  

в Общински съвет с вх. № 07-01-268/08.12.2020 г. информация относно водените  от 

община  съдебни дела; Предложения от всички комисии от заседания от 14-15 

декември  2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно водените  от община  съдебни дела, съгласно 

приложението 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 186/28.07.2020 г. за 

възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Медицински 

център Червен бряг“ ЕООД. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 

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. № 07-01-275/09.12.2020 г. предложение относно удължаване 

срока по т.2 от решение № 186/28.07.2020 г. за възстановяване на отпуснатата 

възмездна финансова помощ на „Медицински център Червен бряг“ ЕООД във връзка с 

постъпила докладна записка  от д-р Иво Нацов-управител на  „Медицински център 

Червен бряг” ЕООД ;  Предложения от всички комисии от заседания от 14-15 декември  

2020 г., 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет гр. Червен бряг задължава управителя на 

„Медицински център Червен бряг ” ЕООД , в срок до 31.12.2021г. да възстанови по 

бюджета на Община Червен бряг  остатъка от отпуснатата възмездна  финансова 

помощ  от бюджет 2020г. на общината в размер на 3830 лв. 

                          2.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 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                                 12603      8773      -3830 

 

    ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на град Червен бряг за 2020 г., 

както следва: 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Здравеопазване”                                      било    става    разлика 

а/Дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение” 

- § 4000 „Стипендии“                                                         10980   7150    -3830 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно удължаване срока по т.2 от решение № 157/28.05.2020 г. за 

възстановяване на отпуснатата възмездна финансова помощ на „Хърхов“ ЕООД. 

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 

№ 268 

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. № 07-01-276/09.12.2020 г.предложение относно удължаване 

срока по т.2 от решение № 157/28.05.2020 г. за възстановяване на отпуснатата 

възмездна финансова помощ на „Хърхов“ ЕООД,  Предложения от всички комисии от 

заседания от 14-15 декември  2020 г., 

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет гр. Червен бряг задължава управителя на „Хърхов ” 

ЕООД , в срок до 31.12.2021г. да възстанови по бюджета на Община Червен бряг 

отпуснатата възмездна  финансова помощ от бюджет 2020г. на общината в размер на 

2500 лв. 

                      2.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 

- §7202 „Възстановени  суми по   

              възмездна фин. помощ”   /+/                                 8773        6273       -2500 

 

    ІІ.Променя плана на разходите по бюджета на град Червен бряг за 2020г., 

както следва: 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Здравеопазване”                                      било    става    разлика 

а/Дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение” 

- § 4000 „Стипендии“                                                       7150      4650       -2500 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

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 

№ 269 

 

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

на общината с вх. № 07-01-269/08.12.2020 г.  относно отпускане на  еднократна 

финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с  решение № 71 /29.01.2016 г. 

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Червен бряг, предложения от всички комисии от заседания от 14-15 декември  2020 г.и 

устно предложение от  Комисията по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси и Комисията по здравеопазване, младежта и спорта, 

направено на заседанието на Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 700 лв. на И… А… Т…. от гр. 

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

на еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. В… Н…  Д… от гр. Койнаре, 

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

финансова помощ. 

3. Да не се отпуска  финансова помощ  на И… Д.. К… от гр. Червен бряг, ул. 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

         4. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Д… И… Л…  от гр. 

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

отпускане на еднократна финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на Т.. К… О.. от гр. 

Койнаре, ул. „… 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 В.. Л.. М.. от с. Девенци, ул. „.. … 

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

еднократна финансова помощ. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение 

на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 

80501.805.336 по кадастрална карта  на гр. 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 

 

 Общински съвет Червен бряг  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, 

ал.5, ал.7 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

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

270/09.12.2020 г. предложение относно разрешаване изработването на проект за 

изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за ПИ 80501.805.336 по кадастрална карта  на гр. Червен бряг; Предложения от всички 

комисии от заседания от 14-15 декември  2020 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за измененение  на ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг, като се 

образува нов квартал 63а, заключен между осови линии, определени от  о.т. 634, о. т. 

635, о. т. 633а, о. т. 391, с граници съответстващи на ПИ 80501.805.336 по КККР. В 

югоизточния край на новообразувания квартал да се определи УПИ „за трафопост“ с 

размери 7м/8м, а останалата част да се обособи в УПИ „за озеленяване“. 

3.Възлага на Кмета на Общината  да предприеме необходимите действия по реда 

на  135, ал.5 от ЗУТ за допускане изработването на ПУП-ПР 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв. м., 

предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на 

ЖП гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години. 

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 

№ 271 

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

ал. 7от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-273/09.12.2020 

г.предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв. м., 

предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП 

гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години; Предложения от всички комисии от 

заседания от 14-15 декември  2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м. предназначен за 

търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев” от страна на ЖП гарата, за срок от 

5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 250,00 /двеста и 

петдесет/ лева на месец без ДДС, съгласно приложение  № 7 към Раздел XI, Глава VII 

Наемни цени на общински пазар, 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 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева. 

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

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 и 1 

/един/ представител на отдел ,,Икономика и общинска собственост‘‘.  

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

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

договори със спечелилият участник. 

 

 



ІV.  В изпълнение на т.ІІ  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, 

определя за участие в комисията  общинските съветници Петко Ивайлов Петков, 

Красимир  Митков Ангелов и Илиан Георгиев Илиев и за резервен член Атанас 

Цветанов Атанасов  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно  изтичащ договор за отдаване под наем на магазин, находящ 

се в бл. „Слънце“, гр. Червен бряг. 

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

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

на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-274/09.12.2020 г.предложение относно 

изтичащ договор за отдаване под наем на магазин, находящ се в бл. „Слънце“, гр. 

Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания от 14-15 декември  2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

 I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно 

разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ, чрез предварително представяне на 

заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на необходимите 

документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на общински недвижим 

имот, представляващ магазин в бл. „Слънце“ със ЗП 127,3 кв.м, находящ се в кв. 9, 

парц. I по плана на гр. Червен бряг, за срок от 10 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 1100.00 /хиляда и сто/ 

лева на месец без ДДС и депозит за участие в размер на 2400.00 /две хиляди и 

четиристотин/ лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 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 ,,ИиОС‘‘. Определя 

резервни членове:1/един/общински съветник, 1/един/юрист и представител на отдел 

„ИиОС“. 

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

подготовката и провеждането на процедурата за отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилия участник. 

 

 

 

 



ІV.  В изпълнение на т.ІІ  с 26 гласа ЗА, 1 против и без въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията  общинските съветници Петко Ивайлов Петков, 

Красимир  Митков Ангелов и Илиан Георгиев Илиев и за резервен член Атанас 

Цветанов Атанасов  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ помещения,състоящи се от лекарски кабинет, манипулационна, 

перално помещение, ½ от чакалня и санитарен възел с площ 52,00 кв.м., находящи 

се в Здравна служба –І-ви етаж, кв.6, УПИ VІ на с. Радомирци, общ. Червен бряг, 

за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението за срок от 

5 /пет/ години. 

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 

№ 273 

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

ал. 2 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-272/09.12.2020 г.предложение относно  

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещения,състоящи 

се от лекарски кабинет, манипулационна, перално помещение, ½ от чакалня и 

санитарен възел с площ 52,00 кв.м., находящи се в Здравна служба –І-ви етаж, кв.6, 

УПИ VІ на с. Радомирци, общ. Червен бряг, за осъществяване на консултация и 

медицинска помощ на населението за срок от 5 /пет/ години, Предложения от всички 

комисии от заседания от 14-15 декември  2020 г., 

Р Е Ш И:                                                        

І. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да сключи договор за наем с 

„АПИМП-ИП – Д-р ДАНАИЛ ИЛИЕВ“ ЕООД за временно и възмездно ползване на 

недвижим общински имот – представляващ помещения , състоящи се от лекарски 

кабинет, манипулационна, перално помещение, 1/2 от чакалня и санитарен възел с площ 

52,00 кв. м., находящи се в Здравна служба – І – ви етаж, кв. 6, УПИ VІ на с. Радомирци, 

общ. Червен бряг, за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението 

за срок от 5 / пет/ години. 

ІІ. Определя месечна наемна цена в размер на 16,64 лева / шестнадесет лева и 

шестдесет и четири стотинки/ без ДДС за общинския недвижим имот и 10,00 /десет/ 

лева без ДДС за медицинско оборудване, общо 26,64 / двадесет и шест лева и 

шестдесет и четири стотинки/ лева без ДДС за посочени в т. I  от това решение 

съгласно приложение № 7 към Раздел XI, т. 5 и т. 7 от „Наредба за определянето и 

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

Червен бряг“, по-ниска от определената базова месечна цена с 30  %, както следва: 0,53 

лв./кв.м за гр. Червен бряг без ДДС, 0,42 лв./кв.м без ДДС за гр. Койнаре  и 0,32 

лв./кв.м без ДДС за останалите населени места от Общината. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно изтичащ договор за отдаване под наем на помещение, 

находящо се в кв.130, парц. ІІІ по плана на гр.  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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-271/09.12.2020 г.предложение относно 

изтичащ договор за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв.130, парц. ІІІ по 

плана на гр.  Червен бряг, Предложения от всички комисии от заседания от 14-15 

декември  2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно 

разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ, чрез предварително представяне на 

заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на необходимите 

документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на общински недвижим 

имот, сграда от 24,00 кв.м, предназначена за дизел-агрегатно и котелно помещение, 

находящо се в кв. 130, парц. III по плана на гр. Червен бряг за срок от 10 години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 144,00 /сто четиридесет и 

четири/ лева на месец без ДДС,съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. IV„Базисни 

наемни цени на общински имоти, сгради и помещения за нежилищни нужди извън 

общински пазар на месец“ и депозит за участие в размер на 345,00 /триста четиридесет 

и пет/ лева, съгласно чл. 61, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

 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 ,,ИиОС‘‘. Определя резервни 

членове: 1/един/общински съветник, 1/един/ юрист и представител на отдел „ИиОС“. 

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

подготовката и провеждането на процедурата за отдаване под наем и сключване на 

договор със спечелилия участник. 

 

 

 

 

 



ІV.  В изпълнение на т.ІІ  с 24 гласа ЗА, 1 против и без въздържали  се от общо 

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

определя за участие в комисията  общинските съветници Петко Ивайлов Петков, 

Красимир  Митков Ангелов и Илиан Георгиев Илиев и за резервен член Атанас 

Цветанов Атанасов  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Разглеждане  на заповед №  РД-29-18 от 08.12.2020 година на  Областния 

управител на  област Плевен  за връщане   за ново обсъждане решение № 

247/27.11.2020 г. на Общински съвет Червен бряг.(писма на Областен управител 

на област Плевен  с вх. № 08-00-25/10.12.2020 г. и вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г.) 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, 2 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.45, ал.9 от  ЗМСМА, във връзка с 

писмо с вх. № 08-00-25/10.12.2020 г.и заповед №  РД-29-18 от 08.12.2020 година  

доуточнено с писмо с вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г.) на Областен управител на област 

Плевен,  предложение от кмета на общината с вх. № 07-01-279/17.12.2020  г., чл.11, ал.3 

от Закона за нормативните актове,   

 Р Е Ш И: 

Приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с 

решение № 247/27.11.2020 г. по протокол № 13 от 27.11.2020 г., както следва: 

1.   Раздел III от Глава Втора на Наредбата придобива следната редакция: 

 

Раздел III 

Такси за детски ясли, детски градини, лагери и социални услуги, финансирани от 

общински бюджет и за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата 

 

Чл.20. (1) За ползване на детски ясли и детски градини от родителите/ 

настойниците се събират такси, определени от общинския съвет в размери, съгласно 

Приложение №2 от Наредбата, както следва: 

1. Детска ясла – дневна такса за ползване на детското заведение. 

2. Детска градина за деца извън задължителното предучилищно образование: 

2.1.   При целодневна организация – дневна такса за ползване на 

детското заведение; 

2.2.   При полудневна организация с включено хранене - дневна 

такса за ползване на детското заведение; 

2.3.   При почасова и самостоятелна организация не се 

предвижда хранене. В случай, че родителят/ настойникът заявява желание 

за почасова или самостоятелна организация с хранене, се прилагат 

условията по т. 2.2. 

        3. Детска градина за деца в задължителното предучилищно образование: 

3.1.  При целодневна организация – дневна такса за дейностите по 

хранене; 



3.2.  При полудневна организация с включено хранене - дневна такса за 

дейностите по хранене; 

3.3. При почасова и самостоятелна организация не се предвижда хранене. 

В случай, че родителят/ настойникът заявява желание за почасова или 

самостоятелна организация с хранене, се прилагат условията по т. 3.2. 

 

(2) За децата в задължителното предучилищно образование през учебно време,  

не се заплаща такса за обучението им.  

 

(3) При отсъствие на децата по уважителни причини, удостоверени по 

регламента на вътрешната нормативна уредба на съответното детско заведение, таксата 

се заплаща за броя присъствени дни.  

 

(4) Не се заплаща такса за: 

1. деца – пълни сираци, 

2. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия,  

3. деца на загинали при изпълнение на служебен дълг,  

4. деца, чиито родител /родители/ е с призната над 90% намалена 

работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

5. деца със заболявания и степен на увреждане над 70%, съгласно 

Решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

(5) Таксите по ал.1 се заплащат с 50 %  намаление за: 

1. деца с един родител; 

2. деца, чиито родители са редовни студенти; 

3. деца, чиито родител /родители/ е с призната от 71 до 90% намалена 

работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

4. деца със заболявания и степен на увреждане от 50 до 70% 

включително, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

 

(6)  Когато две деца от едно семейство / в т.ч. и приемно семейство/ са приети в 

едно или в различни детски заведения в общината, таксата  за второто дете се заплаща с  

50% намаление. 

(7)  Когато децата са повече от две от едно семейство / в т.ч. и приемно 

семейство/, таксата по ал.1 т.2 се заплаща в размер на 50% за първото и в размер на 

25% за второто дете. За трето и всяко следващо дете такса не се заплаща, при условие, 

че всички деца посещават детски заведения в общината. 

(8) За ползване на намаленията по ал. 5, 6 и 7 и освобождаване от таксата по 

ал.4,  родителите/ настойниците подават декларация до директора на детското 

заведение. Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи 

преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя / законния 

представител/. 

(9)  Намаленията на таксата по ал. 5, 6 и 7 и освобождаване от таксата по ал.4, не 

се прилагат за деца, включени в състава на целеви групи за социално подпомагане по 

програми и проекти, финансирани от европейски програми, фондации, Световна банка 

и други донорски институции/организации. 

(10) Необходими документи за освобождаване от такса (в случаите по ал. 4): 

1. копие от акт за раждане на детето; 

2. копие от акт за смърт на родителя/ родителите;  

3. копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК на детето или родителя/ родителите; 

 



(11) Необходимите документи за заплащане на такса в намален размер са: 

1. копие от акт за раждане на детето и акт за смърт на родителя - в 

случаите по  

 ал. 5, т.1; 

2. служебна бележка от ВУЗ – в случаите по ал.5, т.2; 

3. служебна бележка от друга детска градина или ясла – в случаите по ал. 

6 и ал.7; 

4. копия от актовете за раждане на всички деца – в случаите по ал. 6 и 

ал.7.  

 

  (12) Копията на представените документи по ал.10 и ал. 11 се сверяват с 

оригиналните документи и се заверяват от длъжностното лице, определено със заповед 

на директора на съответното детско заведение. Заверените копия остават към 

декларацията. 

 

(13) Заплащането на  намален размер на таксата  по ал. 5, 6 и 7 или 

освобождаването от такса по ал.4 започва от началото на месеца, следващ месеца на 

подаването на декларацията. 

 

Чл.21 (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален 

патронаж /ДСП/, заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно 

лице. Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало 

социалната услуга. 

 

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, 

хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната 

част от общите разходи за електрическа енергия и вода. Месечните разходи се 

намаляват с даренията и завещанията от местни физически и юридически лица, 

включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и 

благотворителност. 

 

(3) Дължимата месечна такса се удържа от личните доходи на лицето. 

 

(4) На лицата, обслужвани в системата на ДСП, за лични разходи се оставя сума, 

не по-малка от 35% от личните доходи. 

 

(5) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на ДСП и заплащат 

месечна такса в размер на 30% от получаваната лична пенсия, съгласно чл.16, ал.2 от 

ППЗВВ. 

 

(6) Военноинвалидите  ползват с предимство  услугите на ДСП и заплащат 30% 

от размера на определената месечна такса. Останалата част от разходите е за сметка на 

бюджета на Общината. 

 

Чл.22 (1)Таксите по чл.20  се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните детски заведения до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се 

дължат. 

 

(2) Таксите по чл.21  се начисляват и събират от длъжностното лице в ДСП до 

25-то число на месеца, за който се дължат. 



 

(3) Таксите по ал.1 и ал. 2 се внасят в общинския бюджет. 

 

2. Чл. 32 става чл. 30. 

3. Чл. 30 придобива следната редакция „За всички услуги и права, предоставяни от 

общината, които не са регламентирани със закон се определя цена съгласно Приложение 

№6 и Приложение №7." 

4. Чл. 33 става чл. 31. 

5. Чл. 34 става чл. 32. 

6. Чл. 35 става чл. 33. 

7. Чл. 36 става чл. 34. 

8. Чл. 37 става чл. 35. 

9. Чл. 35 придобива следната редакция „При неспазване на сроковете по чл.32, ал. 2 

размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на 

забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер." 

10. Чл. 38 става чл. 36. 

11. Чл. 39 става чл. 37. 

12. Чл. 40ставачл. 38. 

13. Чл. 41 става чл. 39. 

14. Чл. 42 става чл. 40. 

15. Чл. 43 става чл. 41. 

16. Приложение №2 към Раздел III от Наредбата придобива следната редакция: 

 ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ Дневна такса 
/лв./ 

  
I. ДЕТСКА ЯСЛА  1,80 лева 
II. ДЕТСКА ГРАДИНА 

за деца извън задължителното предучилищно образование, според 

вида организация на предучилищното образование, съгласно 
чл.20, ал.1, т.2: 

 

1. Целодневна организация  1,80 лева 
2. Полудневна организация с включено хранене: сутрешна 

закуска, една подкрепителна закуска и обяд  
1,20 лева 

3. Полудневна организация с включено хранене: сутрешна закуска 0,60 лева 
III. ДЕТСКА ГРАДИНА 

за деца в задължителното предучилищно образование за 

дейностите по хранене, през учебното време, според вида 
организация на предучилищното образование, съгласно чл.20, 

ал.1, т.3: 

 

1. Целодневна организация  1,50 лева 
2. Полудневна организация с включено хранене: сутрешна 
закуска, една подкрепителна закуска и обяд  

1,00 лева 

3. Полудневна организация с включено хранене: сутрешна закуска 0,50 лева 

Приложение №6 към Раздел XI от Наредбата придобива следната редакция „Приложение 

№6 към Раздел X от Наредбата" 

Приложение №7 към Раздел XI от Наредбата придобива следната редакция „Приложение 

№7 към Раздел X от Наредбата 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно актуализация по бюджета на община Червен бряг за 2020 

година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 276 

 

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 с вх. 

№ 07-01-281/21.12.2020  г. предложение относно актуализация по бюджета на община 

Червен бряг за 2020 година,  

Р Е Ш И: 

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

финансиране на местни дейности , както следва:   

                                                                                               било   става     разлика 

-§3118 „Получени от общините трансфери 

за др. целеви разходи от ЦБ в т.ч. за 

финансиране на местни дейности                                 129381   4311005  +4181624 

- § 6101 Трансфери между бюджети 

получени трансфери /+/                                                  315405   369131      +53726 

           -§ 6202  „Предоставени трансфери между 

             бюджети и сметки за средствата от ЕС“ /-/              /-/ 37900    /-/90986    - 53086 

- §6401 „Трансфери от държ. предприятия 

и др. лица включени в консолидираната  

фискална програма /+/                                      0       1446983      +1446983 

 
ІІ. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2020г., 

както следва: 

1.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1. Функция “Здравеопазване”                                      било    става    разлика 

а/Дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение” 

- § 1015 „Материали“                                                             6855      7233            +378 

- § 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”       0        17599        +17599   

 

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

а/Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” 

      -§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                       307500   364800     +57300 

-§1901 „Платени държ. такси, данъци и адм. санкции”       0         /-/ 60800      -60800      

 



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

- § 5100 „ОР на ДМА ”                                                        97274  1702883  +1605609 

                                                  

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

            -§5100 „Основен ремонт на ДМА”                                  136154   107544     -28610 

     § 5309 „Придобиване на други НДМА ”                             3960     45288    +41328 

 

г/Дейност 623 “Чистота” 

- §1020 „Разходи за външни услуги“                                1217672  1155717   -61955 

- § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”             0      1482383  +1482383        

 

1.3. Функция“Икон. дейности и услуги”                                     било    става    разлика   
а/Дейност 832 “Служби и д-сти по поддържане 

 ремонт и изграждане на пътища” 

     - §5100 „ОР на ДМА“                                                       64140    2640155   +2576015    

 

ІІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за 2020г., 

съгласно направените промени по Приложение № 1  в размер на       7 270 660 

лв. в това число: 

1.От целева субсидия за капиталови разходи   – 662 100  лв. 

2.От собствени средства – 142 340 лв.    

3. От преходен остатък целева субсидия 2018г. –27 120  лв. 

4. От приходи от приватизация на дялове, акции и участия – 107 250 лв. 

5. Остатък от 2019г. ПМС 373/2019г.- 97 274 лв.  

6. Целеви трансфер 2020г. – 1 795 811 лв. 

7. Трансфер местни дейности общински пътища- 15 900 лв. 

8. Целеви средства по ПМС 250/04.09.2020г. – 241 241 лв.  

9. Целеви средства по ПМС 360/10.12.2020г. – 4 181 624 лв. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Предложение относно  освобождаване  от отговорност  г-жа  Мелиана 

…Алшаргаби 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, 2 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 

№ 277 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, 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 

търговските дружества, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския 

закон и представеното от кмета на общината с вх. № 07-01-282/21.12.2020  г. 

предложение относно освобождаване  от отговорност на  г-жа  Мелиана .. Алшаргаби, 

Р Е Ш И: 

Освобождава г-жа Мелиана … Алшаргаби, като ВрИД Управител на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД, както и от 

отговорност за времето на управлението й, считано от 11.11.2020 г. 

 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг в 

полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Административен 

договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г.,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, № BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг “. -100% от 

заявения размер на авансово плащане. 

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 

№ 278 

 

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

представеното от кмета на общината с вх. № 07-01-284/21.12.2020  г. предложение във 

връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, № BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни 

сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на 

територията на община Червен бряг “, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава кмета на Общината да подпише Запис на заповед без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 

271 105, 46 лв. (двеста седемдесет и една хиляди сто и пет лева и 0,46 ст.) за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., 

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,  по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 



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

и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP001-7.008 Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване 

на тяхната енергийна ефективност“ за проект „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – 

кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията 

на община Червен бряг“, сключен между Община Червен бряг и ДФ 

„Земеделие“. 

2. Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0045-

C01/01.11.2019 г., и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета. 

 Предложение относно Издаване на запис на заповед от община Червен бряг 

в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по Административен 

договор № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г.,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, № BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ за проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг “.-100% от 

заявения размер на ДДС 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 279 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 

представеното от кмета на общината с вх. № 07-01-283/21.12.2020  г. предложение във 

връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктури“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, № BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни 

сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на 

територията на община Червен бряг “,  

Р Е Ш И: 

1. Упълномощава кмета на Общината да подпише Запис на заповед без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на  

54 221, 09 лв. ( петдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и 0,09 ст.) 

за обезпечаване на 100% от заявения размер на  ДДС по авансово плащане по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0045-

C01/01.11.2019 г., по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г.,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

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

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № 



BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за 

проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност, на територията на община Червен бряг ““, сключен между Община 

Червен бряг и ДФ „Земеделие. 

2. Възлага на кмета на община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0045-

C01/01.11.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, 

държавно-делегирана дейност 

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 

№ 280 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, 

ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалните услуги, представеното от кмета на общината с вх. № 

07-01-285/21.12.2020 г. предложение относно създаване на нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, държавно-делегирана дейност, 

 

Р Е Ш И: 

                                                                                                                                   

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски 

съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели – 88 потребители за 2021 година. 

3. Услугата да се администрира от отдел „Хуманитарни дейности“, който 

изпълнява и Механизъм за лична помощ, съгласно Закона за личната помощ и е част от 

структурата на общинска администрация Червен бряг, ситуиран в сградата на Община 

Червен бряг с адрес: гр. Червен бряг „Антим I“ № 1. 

4. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши последващи действия 

по изпълнение на Решението. 

 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 14  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 22.12.2020 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Предложение относно  предоставяне на общински недвижим имот, представляващ 

магазин за търговия № 3.12 с площ от 14,70 кв.м. находящ се на Общински пазар- 

Червен бряг за временно и безвъзмездно/възмездно ползване  от „ Сдружение на 

кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217, за реализацията 

на социален проект. 
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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 

 

 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.6 вр. с чл.8, 

ал.2 от ЗОС и чл. 15, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Червен бряг, 

представеното от кмета на общината с вх. № 07-01-286/21.12.2020  г. предложение 

относно предоставяне на общински недвижим имот, представляващ магазин за 

търговия № 3.12 с площ от 14,70 кв.м. находящ се на Общински пазар- Червен бряг за 

временно и безвъзмездно/възмездно ползване  от „ Сдружение на кметовете на 

кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217, за реализацията на социален проект. 

 

Р Е Ш И: 

1.Упълномощава кмета на община Червен бряг да сключи договор за наем със 

„Сдружение на кметовете на кметства в община Червен бряг“ с ЕИК 205951217 за 

временно и възмездно ползване на общински недвижим имот, представляващ магазин 

за търговия № 3.12 с площ от 14,25 кв.м. находящ се на Общински пазар – Червен бряг 

за осъществяване дейността на сдружението за срок от 2 /две/ години. 

2.Определя месечна наемна цена в размер на 142,50 лева без ДДС , съгласно 

приложение 7 към раздел ХІ, т.VІІІ 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. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  


