
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Първа. 

 Отчет на Общинските търговски дружества за 2020 г.  

 

Общински съвет Червен бряг прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 346 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с 

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

2021 г., съгласно решение № 286/ 27.01.2021 г. и внесените от управителите на 

общинските дружества с вх. № 038-01-5/12.04.2021 г. отчети за дейността  на 

дружествата  за 2020 година, Предложения от  Комисията по здравеопазване, младежта 

и спорта от заседание, проведено на 19.04.2021 г. и Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание  проведено на 20.04.2021 г., 

 Р Е Ш И: 

І. За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД: 

Приема  отчета за  дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение 

Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за  2020 година (Доклад, ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД: 

Приема  отчета за дейността на„Медицински център Червен бряг“ ЕООД, гр. 

Червен бряг за 2020 година(ОПР,  баланс, справки), 

съгласно приложенията. 

ІІІ.За „Хърхов” ЕООД 

Приема  отчета за дейността на «Хърхов»ЕООД гр. Червен бряг за 2020 година 

(ОПР,  баланс, справки) , съгласно приложенията. 

ІV. Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение от общински 

съветник Ивайло Иванов и  Кмета на общината за провеждане извънредно заседание на 

ОбС на което да се обсъдят всички въпроси, касаещи дейността на „МБАЛ Червен 

бряг“ ЕООД, 

Р Е Ш И: 

Да се проведе извънредно заседание на ОбС през месец юни на което да се 

обсъдят всички въпроси, касаещи дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД. 

 
По т.І решението е прието с поименно гласуване с 21  гласа ЗА, 2 против и 4 въздържали  се от 

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

По т.ІІ решението е прието 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 

По т.ІІІ решението е прието с поименно гласуване с 20  гласа ЗА, 1 против и 6 въздържали  се 

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

По т.ІV решението е прието 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 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Първа.  

Заявление от управителя на „Хърхов“ ЕООД за освобождаване от длъжност 

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

№ 347 

 

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

връзка с чл.137, ал.1, т.5 и чл. 147, ал.2 от Търговски закон, по повод постъпило 

заявление с рег.№038-01-6/19.04.2021 г. от Тошко .. Тодоров, управител на „Хърхов“ 

ЕООД, чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ, при спазване условията на чл.79, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация  във връзка с чл.139 ал.1 от ТЗ, 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; Предложение от председателя на 

Общинския съвет с вх. № 038-01-6(1)/27.04.2021 г.,  

Р Е Ш И: 

1.Освобождава Тошко .. Тодоров като управител на ‚Хърхов“ ЕООД, ЕИК 

203417990 със седалище и адрес на управление: обл. Плевен, обш. Червен бряг, гр. 

Червен бряг, ул.“ Княз Борис І“ № 2 , считано от вписване на настоящото решение  в 

Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

2.Освобождава  от отговорност на осн. чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ  управителя на 

„Хърхов“ ЕООД, Тошко Николов  Тодоров за периода на неговото управление .  

3.Задължава прокуриста на „Хърхов“ ЕООД да предприеме действия по 

вписване на настоящото решение  в Търговския регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Втора.  

Информация относно изпълнението на концесионните договори през 2020 година. 

Общински съвет Червен бряг  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-101/13.04.2021 г. информация относно 

изпълнението на концесионните договори през 2020 година; Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И: 

1.Приема информация относно изпълнението на концесионните договори през 

2020 година, съгласно приложението 

2. За заседанието на Общински съвет през месец май 2021 година  комисията  

избрана  с решение  № 121/29.04.2020 година, да провери закоността и изпълнението на 

концесионните договори и договорите за наем на всички водни обекти - общинска 

собственост, както и спазването на изискванията за безопасна експлоатация и 

техническа изправност на тези обекти, да внесе резултатите от извършените проверки и 

предложи конкретни мерки и предложение за решение на Общинския съвет. 

 
По т.І решението е прието с поименно гласуване с 18  гласа ЗА, без против и 1 

въздържал  се от общо 19 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет 

По т.ІІ решението е прието с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, без против и 2 

въздържал  се от общо 23 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 № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Трета.  

Предложение за приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и 

поддръжка на общински пътища за 2021 год. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 

4  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 

№ 349 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-97/13.04.2021 г. предложение за приемане 

на строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общински пътища за 

2021 год. 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 18.01.2021 год.; Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Червен бряг приема в строителната програма за 2021 год. със 

средства за трансфери за зимно поддържане и снегопочистване да бъде изпълнен текущ 

ремонт на следните общински пътища: 

1.РVN 2190 - / III-1031/ Реселец-Бресте 

2.РVN 1188 -/ІІІ-306 / Червен бряг-Сухаче-/ІІІ-1306 

3.РVN 1187 - /ІІІ-306,Червен бряг-Чомаковци/-Девенци-Телиш / РVN3081/ 

(Чомаковци-Девенци) 

4.РVN 2192 - / І-3, Плевен-Луковит / Радомирци-Ракита 

5.LOV   2096   -/  ІІІ-305-Садовец-Ъглен   /   общ.(Луковит-Червен   бряг)-Ракита-Телиш   / 

   РVN 1186 / - (Ракита-Телиш)  

На обща стойност на текущия ремонт 128 750,00 лв. (сто двадесет и осем хиляди 

седемстотин и петдесет лева). 

                                                                               Срок на изпълнение: м. декември 2021 год. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 1 против и 4  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 

 

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. № 07-01-96/13.04.2021 г. 

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

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

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

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Пета .  

Предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен 

бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано 

Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен 

бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и 

ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен 

бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место 

развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

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

и 4 въздържали  се от общо 29  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.10 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 

от ЗМСМА, Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и 

Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР по 

подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Заповед № РД 09-

705/06.08.2018 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-86/25.03.2021 г. Предложение относно издаване на 

Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с 

Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано Споразумение № РД 50-

50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 

2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за 

бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место развитие“, 

ПРСР 2014 – 2020 г., Предложения от всички комисии от заседания проведени на 19 и 

20 април 2021 година, 



Р Е Ш И: 

1. Упълномощава Кмета на Община Червен бряг да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“, за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.4. „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. в размер 

на 87 995,80 лв. (осемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово 

плащане за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. и подписано Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-50 от 02.07.2018 г. 

между ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г., и 

ОПИК 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане за 2021 година, които да бъдат представени в 

ДФ „Земеделие”.  

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Червен бряг, 

проведено на 28.04.2021 г. , Протокол № 20, т. Пета  от дневния ред по 

предложение № 07-01-86/25.03.2021 г.   при кворум от 29 общински съветника и 

след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация поименно гласуване - с 25 гласа „за”,  без „против” и 4 

гласа „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – 

Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Шеста. Предложение относно Община Червен бряг да сключи 

договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект: „По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг до 

TEN-T“ по Договор за БФП № 36108 г., финансиран от Програма „Интеррег V-A” 

Румъния – България 2014-2020.  

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 

 

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

подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ проект: „По-

добра свързаност на Александрия и Червен бряг до TEN-T“ по Договор за БФП № 

36108 г., финансиран от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-89/30.03.2021 г. 

предложение относно Община Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „По-добра свързаност 

на Александрия и Червен бряг до TEN-T“ по Договор за БФП № 36108 г., финансиран 

от Програма „Интеррег V-A” Румъния – България 2014-2020., Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И:                                                            

 1.Община  Червен бряг да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„По – добра свързаност на Александрия и Червен бряг до TEN-T”, финансиран от 

програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 

г., приоритетна ос 1, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 123 963,13 лв. (един милион сто двадесет 

и три хиляди деветстотин шестдесет и три лева и тринадесет стотинки) 

 Срок на усвояване – до 31.12.2021 г., без фиксирани траншове; 

 Вид на дълга – дългосрочен  дълг, поет с договор за общински заем 

- Срок на погасяване – до 19 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване; 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

36108/11.03.2019 г.  и/или от собствени бюджетни средства.Цена на кредита – 3.083 % 

(формирана от шестмесечен EURIBOR (към датата на одобрение на кредита в размер на 

%) + 3.083 % (надбавка). 



 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

      Начин на обезпечение на кредита: 

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община Червен бряг по 

Договор за безвъзмездна помощ № 36108/11.03.2019, сключен с Управляващия орган на 

съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;  

-   Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 

Червен бряг, по която постъпват средствата по проект „По – добра свързаност на 

Александрия и Червен бряг до TEN-T”,  по Договор за безвъзмездна помощ №  

361808/11.03.2019 г.; 

-   Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Червен бряг, по чл. 45, ал. 1, т. 

1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог; 

 2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Червен бряг да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-

19.311 - "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1. 

„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 

нематериалното културно и природно наследство на територията на "МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ финансирана от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР. 

І.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 

№ 353 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-109/14.04.2021 г. предложение относно 

кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по процедура за 

прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311 - "МИГ Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ , Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа 

инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на 

територията на "МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ финансирана от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР, 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по 

процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311 – „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и 

туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно 

наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ чрез 

подхода ВОМР.  

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за 

развитие на Община Червен бряг 2014-2020 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с проект/и по гореописаната мярка. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет  във връзка с предложение от общински съветник  

Йоана Иванова Йотова относно  участие на изпълнителния директор на „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“в заседанията на постоянните комисии, 

 

 



Р Е Ш И: 

 

При обсъждане на предложения, касаещи „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – 

Искър“ да се покани за присъстие  на заседанията на постоянните 

комисии  изпълнителния директор  за  разясняване на предложенията. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Осма.  

Актуална информация за участието на община Червен бряг в „Червен бряг – 

ГМВ“ АД 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 21  гласа ЗА, 2 против и 4  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-107/14.04.2021 г. актуална информация за 

участието на община Червен бряг в „Червен бряг – ГМВ“ АД; Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация за участието на община Червен бряг в „Червен бряг – ГМВ“ 

АД, съгласно приложението 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Девета.  

Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен сезон 

2020 -2021  г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-108/14.04.2021 г. информация относно 

снегопочистването в община Червен бряг през зимен сезон 2020 -2021  г.; Предложения 

от всички комисии от заседания, проведени на 19 и 20.04.2021 година, 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно снегопочистването в община Червен бряг през 

зимен сезон 2020 -2021 г., съгласно приложението 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Десета. Предложение относно отпускане на парични награди на 

състезател и треньор за постигнато призово класиране на международно 

състезание.  

 

Общински съвет Червен бряг прие  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 

 

Общински съвет червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 

2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за наставане под 

наем и продажба на общински жилища, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от 

ЗОС, чл. 9, ал. 3 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет 

с вх. № 07-01-103(2)/27.04.2021 г.  предложение относно Промяна на класификацията 

по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 

наем и продажба на общински жилища, Допълване на годишната програма, Дарение на 

общински недвижим имот представляващ - апартамент и отпускане на парична 

индивидуална награда за постигнати високи спортни успехи и устно предложение от 

общински съветник Мирослав Макавеев на Илиян Христов Илиев – личен треньор на 

Карлос Май  Хасан Насар, паричната награда  да стане в  размер на 3000лева, 

Р Е Ш И: 

І. Допълва и променя Решение № 336/24.03.2021 г. на Общински съвет - Червен 

бряг  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2021 Г., 

 

 В точка 2 да се чете – „ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, ДАРЕНИЕ, ЗАМЯНА И 

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ, ОТЧУЖДЕНИ ЗА 

ОБЩИНСКИ НУЖДИ“. 

 Създава се нова подточка: 

 2.2. ЖИЛИЩА ЗА ДАРЕНИЕ – 1 бр. в т.ч.  

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

 Точка 3 се изменя и следва да се чете: ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 1 бр., в т.ч. 

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

 

ІІ. Допълва и изменя Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г.: 

    Раздел ІІІ да се чете: „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, които ОБЩИНА ЧЕРВЕН 

БРЯГ има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, дарение и за 

учредяване на ограничени вещни права“ и създава буква В: ИМОТИ ЗА ДАРЕНИЕ 

   1. Жилище, апартамент с идентификатор 80501.805.411.1.10 с площ 68.01 кв. м, 

находящ се в сграда с идентификатор 80501.805.411.1, разположена в поземлен имот 

80501.805.411 заедно с прилежаща маза № 10 с площ 5,50 кв. м. и 2,895 % идеални 

части от общите части на цялата сграда и от правото на строеж върху мястото. 

Данъчната оценка на апартамента е в размер 8465.90 /осем хиляди четиристотин 

шестдесет и пет лева и деветдесет стотинки/ лева. 

  

 



ІІІ. За изключителните успехи, които постига Карлос Май Хасан Насар и 

поставените от него световни и европейски рекорди, прославили Република България и 

Община Червен бряг, като неин жител, Общински съвет – гр. Червен бряг предоставя 

като дарение на Карлос Май Хасан Насар общински недвижим имот, представляващ 

апартамент с идентификатор 80501.805.411.1.10, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. 

„Победа“, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 10 съгл. АОС № 2472/03.07.2020 г. в знак на 

благодарност.  

 

ІV. Възлага на кмета на Община Червен бряг, да подпише договор за дарение с 

Карлос Май Хасан Насар, на общински имот с идентификатор 80501.805.411.1.10, 

находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. Б, ет. 4, ап. 10, като всички 

разноски по сделката са за сметка на Община Червен бряг.  

 

V. На Илиян Христов Илиев като личен треньор на Карлос Май Хасан Насар   

отпуска индивидуална парична награда от Спортния календар на Община Червен бряг 

за 2021 г. в размер на 3000(три хиляди)лева. 

 
  По т.І, ІІ, ІІІ и ІV  решението е прието 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 

По т.V решението е прието с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, без против и 5 

въздържали  се от общо 26 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 № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно   награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  и 

заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта – 17 май. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 357 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 49, раздел I А от Наредбата за 

символиката и отличията на Община Червен бряг и  приетите Правила за награждаване 

на изявени спортисти, спортни клубове и заслужили спортни деятели по повод Деня на 

българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта – 17 май 

и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-106/14.04.2021 

г. предложение относно   награждаване на изявени спортисти, спортни клубове  и 

заслужили спортни деятели по повод Деня на българския спорт и професионален 

празник на работещите в сферата на спорта – 17 май; Предложение от  Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта   от  заседание  проведено на  19.04.2021 г., 

Р Е Ш И: 

По повод Деня на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта – 17 май и за значителен принос в популяризирането и 

утвърждаването на авторитета на Община Червен бряг в областта на спорта, 

награждава изявени спортисти, както следва: 
 

За „ВИСОКИ СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ” и призови класирания на 

държавни и международни първенства с отличие и почетна грамота: 
 

ЕМИЛИЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, взел 

участие в Европейски детски атлетически игри в Бърно, Чехия; 

ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ПЕТКОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: II място в дисциплината скок височина при момчетата под 18 г. на 

Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. в зала и на открито в 

гр. София; 

ГАБРИЕЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 

календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата под 20 

год. на Национален шампионат за момичета и момчета под 20 год. в зала в гр. 

София; II място в дисциплината скок височина при момчетата под 20 год. на 

Национален шампионат за момичета и момчета под 20 год. на открито в гр. 

София; 

МИШЕЛ МИРОСЛАВОВ АНДРЕЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, 

завоювал следните призови места в състезанията от Държавния спортен 



календар на БФЛА: I място в дисциплината скок височина при момчетата под 16 

г. на Национален шампионат за момичета и момчета под 16 г. в зала и на 

открито в гр. София; 

ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ ИЛИЕВ – състезател на СКЛА „СПРИНТ”, завоювал 

следните призови места в състезанията от Държавния спортен календар на 

БФЛА: III място в дисциплината скок височина при момчетата под 18 г. на 

Национален шампионат за момичета и момчета под 18 г. на открито в гр. София; 

ДЕСИСЛАВ ДЕТЕЛИНОВ ОГНЯНОВ – състезател на БК „ЧЕРВЕН БРЯГ”, 

носител на сребърен медал в категория 90 кг. от Държавен личен шампионат и 

Държавно лично-отборно първенство за ученици в гр. Плевен; 

МАРЧЕЛО МАРИЕВ КИРИЛОВ – състезател на БК „ЧЕРВЕН БРЯГ”, 

носител на бронзов медал в категория 54 кг. от Държавен личен шампионат и 

Държавно лично-отборно първенство за ученици в гр. Плевен 

ПАТРИЦИЕ НАЙМАНОВА – носителка на 2 златни медали от Държавни 

отборни първенства и 2 златни медали от Национални индивидуални купи; 

ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, носител на 

златен медал от Държавно отборно първенство по класически шах, ускорен шах 

и блиц; 

ЛАЗАР ХАСАН НАСАР – състезател на ШК „МИХАИЛ ТАЛ”, носител на 

златен медал от Държавно отборно първенство по класически шах, ускорен шах 

и блиц; 

КАРЛОС МАЙ ХАСАН НАСАР – състезател на СКВТ „СТАРТ”, завоювал 

следните призови места: II място на Европейско първенство по вдигане на 

тежести за мъже и жени в Москва; 

ТЕОДОР ТОДОРОВ ЛЮБОМИРОВ – състезател на ОФК „Партизан”, 

перспективен състезател в детския отбор, който се налага и в отбор – юноши 

старша възраст на клуба; 

ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ ДИМОВ – състезател на ОФК „Партизан”, 

перспективен състезател в мъжкия представителен отбор на клуба; 

АНГЕЛ ОГНЯНОВ РУСЕВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, най-заслужил 

състезател в мъжкия представителен отбор на клуба; 

ДОБРИН ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се налага и 

в мъжкия представителен отбор на клуба; 

ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ МИНКОВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се налага и 

в мъжкия представителен отбор на клуба; 

АЛЕКСАНДЪР ДАНИЕЛОВ ПЕНЕВ – състезател на ОФК „ПАРТИЗАН”, 

перспективен състезател в отбора на юношите старша възраст, който се налага и 

в мъжкия представителен отбор на клуба; 

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ” гр. Червен бряг, отбор – момчета до 

13 год. за спечелено първо място на финал на Държавно първенство по волейбол 

в гр. Смолян. 

 

 

За „СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ” с отличие и почетна грамота: 

 

ИЛИЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ – треньор на състезателите в СКВТ „Старт” гр. 

Червен бряг и за изключителен за принос в развитието на вдигането на тежести в 

гр. Червен бряг; 



ИЛИЯНА НЕНЧЕВА ХРИСТОВА – член на управителния съвет на  СКЛА 

„СПРИНТ” гр. Червен бряг и бивш състезател по лека атлетика, за принос в 

развитието на леката атлетика в община Червен бряг. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно приемане програма на мерките  за закрила на деца с 

изявени дарби  от общински и държавни училища през 2021 година в община 

Червен бряг. 

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 

№ 358 

 

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

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби, във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на 

Общинския съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-105/14.04.2021 г. предложение 

относно приемане програма на мерките  за закрила на деца с изявени дарби  от 

общински и държавни училища през 2021 година в община Червен бряг, Предложение 

от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 

20.04.2021 г.,   

Р Е Ш И: 

Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински и 

държавни училища през 2021 година в община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Тринадесета .  

Предложение за вземане на решение във връзка с награждаване на учители 

и културни дейци по повод 24 май.  

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 359 

 

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

Предложение от Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание 

проведено на 20.04.2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема статут   и    критерии  за  присъждане на награди на  изявени учители, 

педагогически специалисти, ученици, дейци на културата и творчески колективи  от 

община Червен бряг по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост, както следва: 

Наградите за изявени учители, педагогически специалисти, ученици, дейци на 

културата и творчески колективи от община Червен бряг се присъждат всяка година в 

навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. Целта на отличията е да се популяризират сред обществеността техните 

постижения, талант, професионализъм и граждански принос. 

 

Отличените се удостояват с плакет  /грамота / и предметна награда. 

 

І.НАГРАДИТЕ СА В СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ: 

1Изявени учители и педагогически специалисти: 

 педагогически специалисти с ръководни функции 

 Учител в детска градина 

 Учител в начален етап 

 Учител в прогимназиален етап 

 Учител в гимназиален етап 

2.Изявени дейци на културата 

3.Изявени ученици 

4.Творчески колективи 

ІІ.  КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ 

  1. ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

  1.1.Педагогически специалисти с ръководни функции 

 Задържане на подлежащите на задължително обучение; 

 Привличане на   финансови средства – размер, целенасоченост, резултат; 

 Професионални постижения на ръководения колектив – участия в 

конференции, лектории, семинари и др. с доклади, презентации, научни 

съобщения  и др.; 

 Реализирани или в процес на реализация  проекти; 



 Участие на педагогическия колектив в дейности, организирани от Общината. 

 

  1.2. Учители и педагогически специалисти. 

 Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята дейност 

(постигната квалификационна степен, обучения за повишаване на 

квалификацията, досегашни награди). 

 Да са участвали в национални и международни проекти, научни прояви и да 

проявяват новаторство в учебно – възпитателния процес (участия в 

разработване на държавни образователни изисквания, учебни планове и 

програми, авторство в създаване на учебници, учебни помагала и пособия, 

прилагане на иновативни методи на обучение и използване на съвременни 

технологии в процеса на преподаване, публикации, участие в областни и 

национални конференции). 

 Техни възпитаници да имат успешни изяви на регионално, национално или 

международно равнище през изминалия едногодишен период, аргументирани 

чрез различни информационни източници. 

 Да са инициирали и организирали мероприятия, допринасящи за приобщаване 

на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и 

ценности и към високо хуманни и универсални идеи - защита на 

общочовешките права и свободи, възпитание в дух на демокрация и 

толерантност, опазване и защита на културно-историческото наследство и др. 

(участие в обществения, културния живот и благотворителни акции). 

 Да имат авторитет сред учениците си, колегите и обществеността (принос в 

развитието на класния колектив, принос за развитието на учебното заведение). 

 

2.ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА 

 Активна дейност в областта на културата и изкуството за издигане авторитета 

на града и общината. 

 Участие и призово класиране в национални и /или международни конкурси 

фестивали, прегледи. 

 Доказан авторитет сред обществеността. 

 Работа за съхраняване на културно-историческото наследство и фолклорното 

богатство на района, за запазване и зачитане на народните обичаи и традиции. 

 Привличане и приобщаване на деца и млади хора към активно участие в 

културния живот и насърчаване развитието на техните индивидуални качества 

и творчески заложби. 

 

3. ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ 

 Да са с високи  резултати в обучението и отличен успех. 

 Да са класирани на призови места на регионални, национални и/или 

международни олимпиади, конкурси и състезания в областта на образованието 

и културата. 

 Да са разработвали и участвали в училищни, общински, регионални, 

национални и/или международни проекти, с принос за издигане авторитета на 

учебното заведение (участие в обществения, културния живот и 

благотворителни акции). 

 Да имат личен авторитет сред съучениците си, педагогическия и 

непедагогически персонал в училището. 

 



4. ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ 

 Да са участвали в международни и/ или национални изяви. 

 Репертоарът им да се вписва в контекста на специфичната културна среда в 

община Червен бряг; 

 Да проявяват в дейността си иновативност и оригиналност. 

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ 

1.Номинирането се извършва всяка година. 

 

2.Предложенията в срок до 30 април всяка календарна година се изпращат до 

Комисия по оценка на предложенията на адрес: 

гр. Червен бряг  

ул. „Антим І“ № 1 

Председател Общински съвет  

 

3.Всяка номинация  трябва да съдържа мотивирано предложение, което 

включва: 

 Лични данни – трите имена, дата на раждане, месторождение, 

месторабота, образователен ценз, професионален опит, досегашни награди; 

 Номинираща институция – наименование, представляващ, координати 

(телефон, e-mail); 

 Качества и постижения, заради които се прави номинацията 

 

4.Предложения могат да се изготвят от: 

 Педагогически съвети; 

 Училищни настоятелства; 

 Сдружение на директорите в сферата на образованието; 

 Читалищни настоятелства; 

 Обществени институции, граждански, професионални и творчески 

организации на територията на общината, инициативни комитети; 

 Всяка организация има право на една номинация в отделните категории. 

 

5. Общинският съвет утвърждава комисия в състав: 

  членовете на  Постоянната комисия  по образование, култура и вероизповедания  

при Общински съвет Червен бряг и четирима  представители от Общинска 

администрация, определени от Кмета на общината  да разглежда предложенията и 

утвърждава  за награждаване изявени учители, педагогически специалисти, ученици,   

дейци  на културата  и творчески колективи от община Червен бряг по повод Деня на 

българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май през   мандат 

2019-2023 година. В срок до 15 май всяка календарна година утвържава номинациите. 

  

6. Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония в 

навечерието на 24 май.  

 

 Настоящото  решение отменя решение № 148/28.03.2016 г. на Общински съвет 

Червен бряг – мандат 2015-2019 година. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Информацията за прилагане на системата на делегираните бюджети в учебните и 

детски заведения на Община Червен бряг за 2021 г. 

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 

№ 360 

 

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

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

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

Общински съвет с вх. № 07-01-91/13.04.2021 г. информация за прилагане на системата 

на делегираните бюджети в учебните и детски заведения на Община Червен бряг за 

2021 година, съгл. чл.282 от Закона за предучилищното и училищно образование; 

Предложения от Комисията по образование, култура и вероизповедания  и Комисията 

по финансово стопанска политика и бюджет от заседания, проведено на 20.04.2021 г., 

Р Е Ш И: 

 Приема информацията за прилагането на системата на делегираните бюджети в 

учебните и детски заведения на Община Червен бряг и разпределението по учебни и 

детски заведения на бюджета за 2021 год., съгласно  приложението. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно въвеждане  на задължително предучилищно образование на 

4-годишните деца в детските градини на територията на община Червен бряг от 

учебната 2021/2022 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

№ 361 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с чл.8, ал.1 и чл. 56 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, &16 и &17 на Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищно образование и мотивите,  представени от Кмета на общината  в Общински 

съвет с предложение  с вх. № 07-01-94/13.04.2021 г. относно въвеждане  на 

задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на 

територията на община Червен бряг от учебната 2021/2022 година; Предложение от 

Комисията по образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 

20.04.2021 г.   

Р E Ш И: 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 

4-годишните деца в детските градини на територията на община Червен бряг 

от учебната 2021/2022 година. 

2. Възлага на Кмета на община Червен бряг последващите по изпълнение на 

решението действия. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и отчет на изминатите километри от служебните 

автомобили в общината за І-во тримесечие на 2021 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 

№ 362 

 

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. № 07-01-90/08.04.2021 г. Отчет за извършените 

разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и 

Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг 

за първо тримесечие на 2021 година; Предложение от  Комисията по финансово 

стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 20.04.2021 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за първо тримесечие на 2021 година, съгласно 

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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 

№ 363 

 

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

на общината с вх. № 07-01-95/13.04.2021г.  относно отпускане на  еднократна 

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

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Червен бряг; Предложения от  Комисията по здравеопазване, младежта и спорта и 

Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси от 

заседания, проведени на 19.04.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на М.. Ш.. .. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

         2.Да не се отпуска финансова помощ  на Л.. П.. М.. 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. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв.  на С.А.В. 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 500 лв. на Ш. М. Ш. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

      5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 500лв. на Т. М. Я.. от с.Реселец, 

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

финансова помощ. 

 6. Да не се отпуска  финансова помощ  Д. Г. Д. от  гр.Червен бряг, ул. „.. на 

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

помощ. 

7.Да се отпусне финансова помощ в размер на 500 лв. на Т. Й. В. от 

с.Радомирци, ул.“.., на основание по раздел III, чл.3,ал.1 от Критериите  за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

         8.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв.  на Д. Д. М. от с.Глава , ул.“ 

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

финансова помощ. 

9. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв.  на Л. Д. М. от 

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

еднократна финансова помощ.  



         10. Да  се отпусне  финансова помощ  в размер на 300 лв. на М. И. И. от с.Глава, 

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

финансова помощ. 

      11. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Р. А. К.  от гр.Койнаре 

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

еднократна финансова помощ. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Годишeн доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 

2020 год. на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 364 

 

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

представения от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-111/19.04.2021 г. 

Годишeн доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие за 2020 

год. на община Червен бряг; Предложения от  всички комисии от заседания, проведени 

на 19 и 20 април 2021 година, 

Р Е Ш И: 

 1.Общински съвет Червен бряг, одобрява Годишния доклад за наблюдение на  

изпълнението на общинския план за развитие 2014 – 2020 на община Червен бряг за 

2020 година. 

 2.Копие от Решението на Общинския съвет и Годишния доклад да се изпратят на 

председателя на Областния съвет за развитие гр. Плевен. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за имот с планоснимачен № 427 

по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сухаче, отреден „За 

автоспирка и озеленяване“. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 365 

 

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

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

имущество на ОбС Червен бряг, представеното от Кмета на общината в Общински 

съвет с вх. № 07-01-92/09.04.2021 г. предложение относно изработването на проект за 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за имот с 

планоснимачен № 427 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Сухаче, 

отреден „За автоспирка и озеленяване“; Предложение от Комисията по устройство на 

територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, 

проведено на 19.04.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на с. Сухаче, при което: 

- образува се нов квартал между улици, определени от следните осови точки: о.т.32, о.т. 

31, о.т. 30, о.т. 29 в границите на поземлен имот с план. № 427; 

- в новообразувания квартал се създават два нови урегулирани поземлени имота:  
УПИ І – „За обществено обслужване“ и УПИ ІІ – „За озеленяване“. 

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

на 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 2 от ЗУТ за допускане изработването и 

процедиране на изменение на ПУП-ПР на с. Сухаче.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Двадесета.  

Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища 

и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 28  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 366 

 

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

във връзка с изпълнение на приетия  план за провеждане на заседанията на Общинския 

съвет  през 2021 г., съгласно решение №286/ 27.01.2021 г. и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-100/13.04.2021 г. информация за 

изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища и мери  от ОПФ и 

изпълнението на договорите  за наем на пасищата, Предложение от Комисията по 

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

20.04.2021  г.,   

Р Е Ш И: 

Приема иформация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  

пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата, съгласно 

приложението 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

Относно: Точка: Двадесет и първа.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

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

общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност 

„Маркова могила”. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-99/13.04.2021 г. предложение относно 

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

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

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището 

на гр. Червен бряг, местност „Маркова могила”; Предложение от Комисията по 

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

20.04.2021  г. , 

Р Е Ш И:  

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с поземлен имот с 

идентификатор 80501.951.560, с площ 473 кв. м, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята ІV,  находящ се в местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг, 

актуван с АОС № 2600/16.03.2021 г. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински поземлен имот с 

идентификатор 80501.951.560, с площ 473 кв. м, с начин на трайно ползване – нива, 

категория на земята ІV,  находящ се в местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг. 

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

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 80501.951.560, с площ 473 

кв. м, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята ІV,  находящ се в 

местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг, в размер на 430,00 лв. /четиристотин и 

тридесет/. 

4.Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за покупко-продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

80501.951.560, с площ 473 кв. м, с начин на трайно ползване – нива, категория на 

земята ІV,  находящ се в местност „Маркова могила“, гр. Червен бряг, с начална тръжна 

продажна цена не по-ниска от 430,00 лв. /четиристотин и тридесет/ и депозит за 

участие в размер на 43,00 лв. /четиридесет и три/. 

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 



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

определени от Общински съвет – Червен бряг и представител на общинска 

администрация. 

5.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, представител на общинска администрация. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за покупко - 

продажба по реда на НРПУРОИ.  

7. В изпълнение на т. 5 с явно гласуване с 23 гласа ЗА, 2 против и 1 въздържал  се от 

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

съвет определя  за участие   общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, Красимир 

Митков Ангелов, Николай Георгиев Мишовски, Петко Ивайлов Петков  и   за резервни  

членове  Петя Веселинова Митрашкова и Атанас Цветанов Атанасов. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

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

общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност 

„Биволски камък”. 

 

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 

№ 368 

 

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

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-98/13.04.2021 г. редложение относно 

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

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

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището 

на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък”, Предложение от Комисията по 

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

20.04.2021  г.,    

Р Е Ш И: 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с поземлен имот с 

идентификатор 80501.914.667, с площ 1731 кв. м, с начин на трайно ползване – лозе, 

категория на земята ІV,  находящ се в местност „Биволски камък“, гр. Червен бряг, 

актуван с АОС № 2389/09.01.2019 г. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на общински поземлен имот с 

идентификатор 80501.914.667, с площ 1731 кв. м, с начин на трайно ползване – лозе, 

категория на земята ІV,  находящ се в местност „Биволски камък“, гр. Червен бряг. 

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

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 80501.914.667, с площ 

1731 кв. м, с начин на трайно ползване – лозе, категория на земята ІV,  находящ се в 

местност „Биволски камък“, гр. Червен бряг, в размер на 1560,00 лв. /хиляда 

петстотин и шестдесет/. 

4.Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 от 

НРПУРОИ за покупко-продажба на общински поземлен имот с идентификатор 

80501.914.667, с площ 1731 кв. м, с начин на трайно ползване – лозе, категория на 

земята ІV,  находящ се в местност „Биволски камък“, гр. Червен бряг, с начална тръжна 

продажна цена не по-ниска от 1560,00 лв. /хиляда петстотин и шестдесет/ и депозит за 

участие в размер на 156,00 лв. /сто петдесет и шест/. 



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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

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

определени от Общински съвет – Червен бряг и представител на общинска 

администрация. 

5.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, представител на общинска администрация. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за покупко - 

продажба по реда на НРПУРОИ.  

7. В изпълнение на т. 5 с явно гласуване с 25 гласа ЗА, 2 против и 1 въздържал  

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

Общинския съвет определя  за участие   общинските съветници Илиан Георгиев Илиев, 

Красимир Митков Ангелов, Николай Георгиев Мишовски, Петко Ивайлов Петков  и   

за резервни  членове  Петя Веселинова Митрашкова и Атанас Цветанов Атанасов. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Предложение относно допълване на годишната програма за управление и 

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

година, приемане на пазарна оценка и продажба на поземлен имот частна 

общинска собственост с  планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 15А по плана на с. 

Радомирци с площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 

1772/13.03.2014 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 369 

 

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

ал. 9 от ЗОС,  чл. 35, ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 от НРПУРОИ представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-104/14.04.2021 г. предложение относно 

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

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

продажба на поземлен имот частна общинска собственост с  планоснимачен № 889 

парцел ІV, кв. 15А по плана на с. Радомирци с площ 870 кв. м., отреден за жилищно 

строителство с АОС 1772/13.03.2014 г., Предложение от Комисията по Общинска 

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

20.04.2021  г.,  

 Р Е Ш И: 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с поземлен имот частна 

общинска собственост с  планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 15а по плана на с. 

Радомирци с площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 1772/13.03.2014 

г. 

2.Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот частна общинска 

собственост с  планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 15а по плана на с. Радомирци с 

площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 1772/13.03.2014 г., на лицето 

Павлинка .. Иванова, собственик на жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 329, 

том І, дело № 783/1992 г., без провеждането на търг или конкурс, съгласно чл. 47, ал. 1 

от НРПУРОИ. 

3.Приема пазарна оценка за продажба на поземлен имот частна общинска 

собственост с   планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 15а по плана на с. Радомирци с 

площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с АОС 1772/13.03.2014 г., в размер 

на 3990.00 /три хиляди деветстотин и деветдесет лева/ без ДДС лева. 

4.Възлага на Кмета на Община Червен, да подпише договор за покупко -  продажба 

на поземлен имот частна общинска собственост с  планоснимачен № 889 парцел ІV, кв. 

15а по плана на с. Радомирци с площ 870 кв. м., отреден за жилищно строителство с 



АОС 1772/13.03.2014 г., с лицето Павлинка .. Иванова, собственик на построената 

жилищна сграда, съгласно нотариален акт № 329, том І, дело № 783/1992 г. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 

приемане на пазарна оценка и продажба на общински недвижим имот, находящ се 

в с. Телиш 

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

2  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 

№ 370 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, 

ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-102/14.04.2021 г. 

предложение относно промяна в характера на собствеността от публична в частна 

общинска собственост, допълване на годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 година, 

приемане на пазарна оценка и продажба на общински недвижим имот, находящ се в с. 

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

стопанство от  заседание, проведено на  20.04.2021  г.    

 

Р Е Ш И: 

 

1. Променя характера на собствеността на УПИ ІІІ с площ 450 кв. м, в кв. 40 по 

плана на с. Телиш, с предназначение „За производствени и складови дейности“, от 

публична в частна общинска собственост, актуван с АОС № 2596/23.02.2021 г. 

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

общинска собственост в Община Червен бряг през 2021 г. с УПИ ІІІ с площ 450 кв. м, в 

кв. 40 по плана на с. Телиш, с предназначение „За производствени и складови 

дейности“. 

3. Дава съгласие да бъде извършена продажба на недвижим общински имот, 

представляващ  УПИ ІІІ с площ 450 кв. м, в кв. 40 по плана на с. Телиш, с 

предназначение „За производствени и складови дейности“. 

4. Приема пазарна оценка на недвижим общински имот, представляващ УПИ ІІІ с 

площ 450 кв. м, в кв. 40 по плана на с. Телиш, с предназначение „За производствени и 

складови дейности“ в размер на 2440,00/две хиляди четиристотин и четиридесет/ лева 

без ДДС. 

5. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 8 

от НРПУРОИ за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ІІІ с площ 450 кв. м, в кв. 40 по плана на с. Телиш, с 

предназначение „За производствени и складови дейности“, с начална тръжна продажна 



цена не по-ниска от 2440,00/две хиляди четиристотин и четиридесет/ лева без ДДС и 

депозит за участие в размер на 244,00 лв. /двеста четиридесет и четири/. 

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

състав от 7/седем/ члена, както следва: 

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

определени от Общински съвет – Червен бряг и Кмет на населеното място. 

6.2. Определя резервни членове: 2/двама/ общински съветника, правоспособен 

юрист, резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката, провеждането на процедурата и подписването на договор за покупко - 

продажба по реда на НРПУРОИ.  

8. В изпълнение на т. 6 с явно гласуване с 26 гласа ЗА, 1 против и 1 въздържал  

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

Общинския съвет определя  за участие   общинските съветници Петя Веселинова 

Митрашкова, Красимир Митков Ангелов, Красимир Алеков Евтимов,  Николай 

Георгиев Мишовски,  за резервни  членове  Петко Ивайлов Петков  и Атанас Цветанов 

Атанасов, за резервен член  за кмет на населеното място  Тодор Иванов Тодоров. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и пета.  

Предложение относно сключване на договор за стопанисване и поддържане на 

гробищните паркове в гр. Червен бряг 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 25  гласа ЗА, 1 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 

№ 371 

 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 1 от ЗОС , 

чл. 4, ал.2 от Наредба за устройство и управлението на гробищните паркове и за реда и 

условията за извършване на погребения на територията на община Червен бряг, приета 

с Решение на ОбС Червен бряг № 707/25.06.20210 г., изменена с реш.№ 738/30.10.2017 

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

113/21.04.2021 г. предложение относно сключване на договор за стопанисване и 

поддържане на гробищните паркове в гр. Червен бряг, 

 Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се сключи договор за стопанисването и поддържането на 

новия и стария гробищен парк в гр. Червен бряг между община Червен бряг, със 

седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Антим I" № 1, ЕИК 000414154, 

представлявана от Д-р Цветан Костадинова - кмет на община Червен бряг и „Хърхов" 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул." Княз Борис" № 2, 

ЕИК 203417990, представлявано от Марио Дуков в качеството му на прокурист. 

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

сключването на договора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 20  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно определяне на начална дата и краен срок за работа на 

Комисията създадена с решение № 324/05.03.2021 г. на ОбС  за цялостна проверка 

напроектирането, изпълнението и фактурирането и санкциите по проект 

„Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на 

гр. Червен бряг“ и избиране на председател на комисията. 

Общински съвет Червен бряг прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 372 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с  предложение с вх. № 06-01-

18/20.04.2021 година от общински съветник Петър Петров относно определяне на 

начална дата и краен срок за работа на Комисията създадена с решение № 

324/05.03.2021 г. на ОбС  за цялостна проверка на проектирането, изпълнението, 

фактурирането и санкциите по проект „Подобряване и изграждане на инфраструктура 

за питейни и отпадъчни води на гр. Червен бряг“ и избиране на председател на 

комисията и устно предложение от общински съветник Илиан Илиев за  избиране 

Петър Петров за председател на комисията, 

Р Е Ш И: 

1.Определя 12.05.2021 година  за начална дата и 12.10.2021 година за краен срок 

за работа на Комисията създадена с решение № 324/05.03.2021 г. на ОбС  за цялостна 

проверка на проектирането, изпълнението,  фактурирането и санкциите по проект 

„Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на гр. 

Червен бряг“. 

 

2. Избира Петър Петков Петров – общински съветник за  председател на 

комисията  създадена с решение № 324/05.03.2021 г. на ОбС Червен бряг за цялостна 

проверка на проектирането, изпълнението,  фактурирането и санкциите по проект 

„Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на гр. 

Червен бряг“. 

 
По т.1 решението е прието с  явно гласуване  с 21  гласа ЗА, без против и 7  въздържали  

се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

По т.2 решението е прието с  явно гласуване  със 17  гласа ЗА, без против и 3  

въздържали  се от общо 20  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 

Общинския съвет 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:                               

  /Петьо Костов/  

 

 


