ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Първа. Отчет общински дружества
Общински съвет Червен бряг прие
РЕШЕНИЕ
№ 240
Общински съвет Червен бряг, във връзка с изпълнение на приетия план за
провеждане на заседанията на Общинския съвет през 2020 г., съгласно решение № 56/
28.01.2020 г. и внесените от управителите на общинските дружества отчети за
дейността на дружествата за деветмесечието на 2020 година, предложения от всички
комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
І.За “МБАЛ Червен бряг” ЕООД:7
Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на
“Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг за
деветмесечието на 2020 г., съгласно приложенията.
ІІ. За „Медицински център Червен бряг “ ЕООД:
Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на
“Медицински център Червен бряг ” ЕООД гр. Червен бряг за деветмесечието на 2020
г., съгласно приложенията.
ІІІ. За „Хърхов“ ЕООД
Приема отчета за дейността (приходи и разходи, баланс и справки) на “Хърхов”
ЕООД гр. Червен бряг за деветмесечието на 2020 г., съгласно приложенията.
По т.І решението е прието с поименно гласуване с 22 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в
Общинския съвет
По т.ІІ решението е прието 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
По т.ІІІ решението е прието 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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Втора.
Докладна записка от управителя на „Медицински център –Червен бряг“ ЕООД.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 19 гласа ЗА, без против
и 3 въздържали се от общо 22 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 241
Общински съвет Червен бряг във връзка с докладна записка вх. № 038-0119/11.11.2020 г. от д-р Иво Нацов и становище вх. №038-01-19(1)/23.11.2020 г. от
Председателя на Общинския съвет, Предложение от Кмета на общината, направено на
заседанието на Общинския съвет, приема докладната записка за сведение и не
взема решение.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Трета.
Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода
от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 23 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№242
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 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 във връзка с
представения на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-246/10.11.2020 г. отчет за изпълнението на решенията на
Общински съвет Червен бряг за периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г.,
предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за
периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г., съгласно приложението

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Четвърта.
Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския поземлен
фонд.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 19 гласа ЗА, без против и 1
въздържал се от общо 20 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 243
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г., представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-242/10.11.2020 г. информация относно състоянието и
ползването на земите от общинския поземлен фонд , предложения от всички комисии
от заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно състоянието и ползването на земите от общинския
поземлен фонд , съгласно приложените справки.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Пета.
Информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2020-2021
г.
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и без
въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 244
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г., представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-247/11.11.2020 г. информация относно готовността на
община Червен бряг за зимен сезон 2020-2021 г., предложения от всички комисии от
заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон
2020-2021 г., съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Шеста.
Информация относно състоянието на административното обслужване в община
Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на
електронни административни услуги
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
РЕШЕНИЕ
№ 245
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през
2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г., представената от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-249/11.11.2020 г. информация относно състоянието на
административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост за
предоставяне на електронни административни услуги, предложения от всички комисии
от заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема информация относно състоянието на административното обслужване в
община Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни
административни услуги, съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Седма.
Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение
проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. №
279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г., № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.)
Общински съвет Червен бряг с явно гласуване с 20 гласа ЗА, 1 против и 2
въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 246
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. № 07-01-252/11.11.2020 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 16-18 ноември
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 № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно отмяна на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с
Решение №201/25.04.2016 г. изм. и доп с реш. № 245/25.05.2016 г.........) и Приемане
на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 18 гласа ЗА, 1 против и
7 въздържали се от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 247
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и представеното
от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-231/27.10.2020 г. предложение
относно отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с Решение
№201/25.04.2016 г. изм. и доп с реш. № 245/25.05.2016 г.-приложение 7; изм. и доп.
реш. № 372/26.10.2016 г. ; изм. реш. № 437/16.12.2016 г.; изм. и доп. реш. №
555/28.04.2017г.; изм. реш. № 624/26.06.2017г.; изм. и доп. с реш. № 739/30.10.2017 г.;
изм. и доп.реш. № 991/26.06.2018г.-приложение 5; изм.решение № 1073/23.10.2018 г.приложение № 7 към Раздел XI ; изм.решение № 1316/29.05.2019 г.-приложение № 7
към Раздел XI –адм. Услуги; изм.реш. № 1386/25.07.2019 г.-прилож. № 7 към Раздел XI
–адм. услуги на ОбС-Ч. бряг); изм. реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм.съд Плевен –
отм.т.27 от приложение 4; изм.реш.№ 58/28.01.2020 г. на Общински съвет Червен брягизм. прил.7 към раздел ХІ- т.ІІІ) и Приемане на нова Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Червен бряг, предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г. и
допълнително внесено допълнително предложение вх.№ 07-01-231(1)/26.11.2020 г. от
Кмета на общината и устно предложение от г-жа Костадинова – секретар на общината
направено на заседанието на Общинския съвет относно промяна в разделите от
Наредбата, раздел ХІІ да се чете раздел ХІ,
Р Е Ш И:
1.Отменя досега действащата Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с
Решение №201/25.04.2016 г. изм. и доп с реш. № 245/25.05.2016 г.-приложение 7; изм.
и доп. реш. № 372/26.10.2016 г. ; изм. реш. № 437/16.12.2016 г.; изм. и доп. реш. №
555/28.04.2017г.; изм. реш. № 624/26.06.2017г.; изм. и доп. с реш. № 739/30.10.2017 г.;
изм. и доп.реш. № 991/26.06.2018г.-приложение 5; изм.решение № 1073/23.10.2018 г.приложение № 7 към Раздел XI ; изм.решение № 1316/29.05.2019 г.-приложение № 7
към Раздел XI –адм. Услуги; изм.реш. № 1386/25.07.2019 г.-прилож. № 7 към Раздел XI
–адм. услуги на ОбС-Ч. бряг); изм. реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм.съд Плевен –

отм.т.27 от приложение 4; изм.реш.№ 58/28.01.2020 г. на Общински съвет Червен брягизм. прил.7 към раздел ХІ- т.ІІІ).
2.Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Червен бряг, съгласно приложението.
3.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме необходимите
действия по изпълнение на настоящото решение.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Девета.
Предложение относно приемане на Правилник за допълнение на Правилник за
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му е общинската администрация
Общински съвет Червен бряг с поименно 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
РЕШЕНИЕ
№ 248
Общински съвет – Червен бряг на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1
и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, представеното от
Председателя на Общинския съвет с вх. № 06-01-65/05.11.2020 г. предложение относно
приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020
г.,допълнително внесено от Председателя на Общинския съвет с вх. № 06-0165(1/26.11.2020 г. предложение относно изменение и допълненение на ал.3 на чл.74а,
Р Е Ш И:
Приема Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността
на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му е общинската
администрация, както следва:
§ 1. Създава се нов Раздел VII A ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА КОМИСИИТЕ И
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл. 74a (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или
част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не
позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет
или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на
условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие
чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за
едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,
намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и
информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на
гласуване на всеки общински съветник.
(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание
от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат
да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено
гласуване по начин, осигуряващ спазването на условията за кворум и лично гласуване

и гарантиращ участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник, както следва:
1.Заседанията се насрочват неприсъствено от председателя на Общинския съвет,
след съгласуване с членовете на председателския съвет . Съгласуването може да се
осъществи присъствено на заседание на председателския съвет или по телефон.
2.Звеното по чл.29а от ЗМСМА изпраща на електронните пощи на всички
съветници покана и материалите за неприсъствените заседания.
3.На посочен имейл всички съветници изразяват своя вот по всяка точка : за,
против, въздържал се до края на работния ден, в който е обявено провеждането на
неприсъственото заседание. Вотът на всеки общински съветник се разпечатва на
хартиен носител, който е неразделна част от протокола на проведеното неприсъствено
заседание.
4.Всеки общински съветник на посочения имейл може да поставя въпроси
и/или да изразява становища към общинска администрация и/или друг вносител по
всичките точки от дневния ред
5.Резултатите от гласуването се обобщават от звеното по чл.29а от ЗМСМА.
6. Председателят на Общинския съвет съобразно резултатите от гласуването
подписва протокол от неприсъственото заседание отразяващ приемането или не на
съответните решения.
(4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на
провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет
страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши
отделно заседание да бъде закрито.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.
(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за
изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници,
процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на
решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено
гласуване, са определени от общинския съвет в правилника.
Чл.74б За неуредени в този раздел въпроси, касаещи организацията и провеждането на
заседанията на комисиите и на Общински съвет – Червен бряг прилагат се
разпоредбите на правилника, регламентиращи общия ред.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящият Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността
на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му е общинската
администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Десета.
Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община
Червен бряг за периода 2021-2027 година.
Общински съвет Червен бряг с поименно 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
РЕШЕНИЕ
№ 249
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-239/10.11.2020 г. предложение оотносно
приемане на План за интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 20212027 година, предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
Приема План за интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 20212027 година, съгласно приложението.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение относно безвъзмездно придобиване правото на собственост върху
имот, представляващ един брой апартамент, находящ се в с. Телиш - частна
държавна собственост от жилищния фонд на МО, Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ в полза на Община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 22 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 22 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 250
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и
ал. 9, чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ във връзка с чл. 54 от ЗДС и
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-243/10.11.2020 г.
предложение относно безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот,
представляващ един брой апартамент, находящ се в с. Телиш - частна държавна собственост
от жилищния фонд на МО, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
в полза на Община Червен бряг, предложения от всички комисии от заседания от 16-18
ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Червен бряг през 2020 година в Глава V. Описание на имотите, които
общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване, както следва:
„точка 3 Апартамент, находящ се в с. Телиш, община Червен бряг, бл. № 5, вх. „А“,
ап. № 1, чрез безвъзмездно прехвърляне на собствеността“
2. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на правото на собственост на Община
Червен бряг върху имот, представляващ един брой апартамент, находящ се в с. Телиш,
община Червен бряг, бл. № 5, вх. „А“, ап. № 1, частна държавна собственост от жилищния
фонд на МО, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
3. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да проведе всички фактически и правни
действия, свързани с безвъзмездното придобиване на имота.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община
Червен бряг и актуализация в плана на капиталовите разходи за 2020 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 251
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, и представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-250/11.11.2020 г. предложение относно
вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг и актуализация в
плана на капиталовите разходи за 2020 г., предложения от всички комисии от заседания
от 16-18 ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
І. Променя плана на разходите по бюджета на гр. Червен бряг за 2020г.,
както следва:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Функция “ЖС,БКС и ООС”
било става разлика
а/Дейност 619 “Др. д-сти по ЖС, благоустр. и РР”
- §5100 „ОР на ДМА“
127544 136154 +8610
В това число по обекти
Основен ремонт канал от пресечката на
ул. Вардар до ул. Антим І
Ремонт на покрива на многофамилна жилищна
сграда с адрес: гр. Червен бряг,
ул. „Княз Борис1“ №49, блок 12, входове А и Б“
-

§ 5203 „Прид. на др. оборуд., машини, съоръжения ”

2. Функция“Икон. дейности и услуги”
а/Дейност 831 “Управление, контрол и регулиране
на дейностите по транспорта и на пътищата
- § 1015 „Материали“

20000

0

-20000

0

28610

+28610

7867

0

- 7867

било става разлика

5850

5107

-743

ІІ. Приема инвестиционната програма на Община Червен бряг за 2020 г.,
съгласно направените промени по Приложение № 1 в размер на
1 519 036 лв. в това число:
1.От целева субсидия за капиталови разходи – 662 100 лв.
2.От собствени средства – 60 651 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 373/2019 г.- 97 274 лв.
6. Целеви трансфер 2020г. – 307 500 лв.
7. Трансфер местни дейности общински пътища- 15 900 лв.
8. Целеви средства по ПМС 250/04.09.2020г. – 241 241 лв.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно промяна на списъка на улиците, определени по обособена
позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Червен
бряг“, финансиран със средства по ПМС 373/2019 г.
Общински съвет Червен бряг с поименно
гласуване с 26 гласа ЗА, без
против и 1 въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29
на съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
252
Общински съвет Червен бряг във връзка с представеното от Кмета на общината
в Общински съвет с вх. № 07-01-251/11.11.2020 г. предложение относно промяна на
списъка на улиците, определени по обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улична
мрежа на територията на община Червен бряг“, финансиран със средства по ПМС
373/2019 г., предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
1. Да отпаднат от списъка за текущ ремонт ул. „Дружба“ и ул. „Милин дол“
2. Освободените средства в размер на 62 944,43лв. да се насочат за покриване
на допълнително възникващи обеми ремонтни дейности в процес на
изпълнение по останалите улици на територията на община Червен бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 24 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 24 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 253
Общински съвет Червен бряг във връзка с внесени молби и становища от Кмета
на общината с вх. № 07-01-241/10.11.2020 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 16-18 ноември 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 1200лв. на Х…. П… Б… от гр.
Червен бряг, … на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 700лв. И… И.. М… от с.
Чомаковци, ул. „10-та“ № 2 на основание по раздел III, чл.3, т.2 от Критериите за
отпускане на еднократна финансова помощ.
3. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на И.. С.. О.. от с.
Радомирци, ул. …. на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
4. Да не се отпуска финансова помощ на М… Н.. В.. 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.
5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Т.. Д.. П… от гр.
Червен бряг, ул. „… на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
6. Да се отпусне финансова помощ в размер на 1000лв. на А.. Г.. П.. от гр.
Червен бряг, … на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
7. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300 лв. на Ц.. Б.. С.. от с.
Радомирци, ул. „…. на основание по раздел IV, чл.6, ал.1 от Критериите за отпускане
на еднократна финансова помощ.
8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300 лв. на Й… М.. Д… от гр.
Койнаре, ул. „…. на основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.
9. Да не се отпуска финансова помощ на А.. Р.. И… 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.

10. Да не се отпуска финансова помощ на Б.. М.. Р.. от гр. Койнаре, ул. „… на
основание по раздел III, чл.3, т.1 от Критериите за отпускане на еднократна финансова
помощ.
11.Да не се отпуска финансова помощ на С… А.. И.. от с. Глава, ул. „ …. 3
поради липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 от Критериите за отпускане на
еднократна финансова помощ.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно одобряване на изменение на Подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия
регулационен и застроителен план на гр. Червен бряг“.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване 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, прие
РЕШЕНИЕ
№ 254
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 , ал.1 , т.11 от ЗМСМА и чл.129 ,
ал.1, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, представеното от Кмета на общината в
Общински съвет с вх. № 07-01-237/10.11.2020 г. предложение относно одобряване на
изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУППРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия регулационен и застроителен план на гр.
Червен бряг, предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
1. Одобрява Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) в обхвата на квартал 20 и частично квартал 21 по действащия регулационен
и застроителен план на гр. Червен бряг и прилежащите улици, изработен върху извадка
от действащата кадастрална карта, при което:
-Не се засягат границите на имот с идентификатор по кадастрална карта
80501.807.4, собственост на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“;
- Поземлените имоти се урегулират по имотни граници по одобрената
кадастрална карта на гр. Червен бряг, в съответствие с чл.17, ал. 1 от ЗУТ, с отреждане
за индивидуално жилищно строителство, с изключение на УПИ VІІ-802.9 и УПИ ХVІІ802.18 – „за обществено обслужващи дейност“;
- Отпадат нереализирани улици: от о.т.404 през о.т.403-402-401-406 до о.т.405 и
улица от о.т. 403 до о.т. 410;
-Заличава се осова линия между о.т. 404 и о.т. 411а, прокарва се нова осова линия
между о.т. 404 и новоопределена о.т. 411б;
-Заличава се осова линия между о.т. 409, о.т. 408 и о.т. 405, прокарва се нова
осова линия между новоопределени о.т. 409а, 408а, 408б, 405а, 405б, 405в до о.т. 405г;
- Квартал 20 се предвижда като жилищна устройствена зона Жм с малка височина
до 10м, с показатели за устройство и застрояване съобразно изискванията на Наредба
№ 7/22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони;
- в новите УПИ VІІ-802.9 и УПИ ХVІІ-802.18 се определят следните параметри на
застрояване: плътност до 70%; коефициент на интензивност до 2; минимална озеленена
площ 30%; а в останалите УПИ на квартал 20: плътност до 60%; коефициент на
интензивност до 2; минимална озеленена площ 40%;

-Квартал 21 в новите си граници включва поземлени имоти с идентификатори по
кадастрална карта 80501.802.497, 80501.802.496, 80501.802.498 и запазва отреждането
„За парк“;
2. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме необходимите
действия по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ – обнародване на настоящето решение в
„Държавен вестник“.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –
Плевен, чрез Община Червен бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Шестнадесета.
Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на
подробен устройствен план-план за регулация ( ПУП-ПР) за УПИ ІІ- „за
озеленяване“, кв.40 по регулационния план на с. Телиш, община Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 255
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 на ОбС Червен бряг и представеното от Кмета на общината в Общински
съвет с вх. № 07-01-238/10.11.2020 г. предложение относно разрешаване изработването
на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация ( ПУП-ПР) за
УПИ ІІ- „за озеленяване“, кв.40 по регулационния план на с. Телиш, община Червен
бряг, предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-„за озеленяване“публична общинска собственост, като от имота се отдели част от 450кв.м. в
новообразуван УПИ ІІІ-„ за производствени и складови дейности“, находящ
се северно от водното течение и източно от производствената сграда в УПИ
І -671, кв.40.
2. Възлага на Кмета на община Червен бряг да предприеме необходимите
действия по реда на чл.135, ал.5 от ЗУТ за допускане изработването на ПУППР.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Седемнадесета.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и
стопанисване на имот с идентификатор № 80501.801.40.6, представляващ сграда
със застроена площ от 206 кв. м - публична общинска собственост, нтп: „За обект
комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, кв. 119, парцел
I, за нуждите на Пенсионерски клуб „Златна есен“ гр. Червен бряг, Общинската
организация на Съюза на инвалидите в България – Червен бряг и Общинска
организация на слепите – Червен бряг.
Общински съвет Червен бряг с поименно
гласуване с 19 гласа ЗА, без
против и 2 въздържали се от общо 21 гласували общински съветници при общ брой
29 на съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 256
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от
ЗОС и чл. 6, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на
пенсионерите и инвалидите в Община Червен бряг, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-245/10.11.2020 г. предложение относно
предоставяне за безвъзмездно право на ползване и стопанисване на имот с
идентификатор № 80501.801.40.6, представляващ сграда със застроена площ от 206 кв.
м - публична общинска собственост, нтп: „За обект комплекс за култура и изкуство“,
находящ се в гр. Червен бряг, кв. 119, парцел I, за нуждите на Пенсионерски клуб
„Златна есен“ гр. Червен бряг, Общинската организация на Съюза на инвалидите в
България – Червен бряг и Общинска организация на слепите – Червен бряг,
предложения от всички комисии от заседания от 16-18 ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или
конкурс на Пенсионерски клуб „Златна есен“, гр. Червен бряг, Общинската
организация на Съюза на инвалидите в България – Червен бряг и Общинска
организация на слепите - Червен бряг за имот с идентификатор № 80501.801.40.6,
представляващ сграда със застроена площ от 206 кв. м - публична общинска
собственост, нтп „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящо се в гр. Червен
бряг, кв. 119, парцел I, за срок от 10 /десет/ години.
Ползването на имота между трите организации да се осъществява в съответствие
с Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в

Община Червен бряг, след представен график, съгласуван с отдел „Хуманитарни
дейности“.
II. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Червен бряг,
чрез сключване на договори за учредяване на безвъзмездно право на ползване и
стопанисване за нуждите на Пенсионерски клуб „Златна есен“ – гр. Червен бряг, на
Общинската организация на Съюза на инвалидите в България – гр. Червен бряг и
Общинска организация на слепите – Червен бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Осемнадесета.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими
имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС № 2235/20.12.2017 год. за
нуждите на ПГХТ „ Юрий Гагарин“ – 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
РЕШЕНИЕ
№ 257
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12,
ал. 3 от ЗОС, чл. 14 и чл. 16 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 302, ал. 3 от ЗПУО и § 10,
чл. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, представеното от Кмета
на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-244/10.11.2020 г. предложение относно
предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти –публична общинска
собственост, съгласно АОС № 2235/20.12.2017 год. за нуждите на ПГХТ „ Юрий
Гагарин“ – гр. Червен бряг, предложения от всички комисии от заседания от 16-18
ноември 2020 г.
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти
- публична общинска собственост, съгласно АОС № 2235/20.12.2017 год., за нуждите
на ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг, както следва:
 Поземлен имот с идентификатор 80501.806.307, с площ 5911 кв. м, заедно с
построените в него сгради:
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.1 – Училищна сграда на два етажа, със
ЗП 686 кв. м;
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.2 – Работилница и столова на два етажа,
със ЗП 423 кв. м;
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.3 – Общежитие на три етажа, със ЗП 419
кв. м;
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.4 – Физкултурен салон на един етаж, със
ЗП 212 кв. м;
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.5 – Гараж на един етаж, със ЗП 54 кв. м;
- Сграда с идентификатор 80501.806.307.6 – Трафопост на един етаж, със ЗП 26
кв. м;
2. Предоставените безвъзмездно за управление имоти да се ползват само за целите
на образователния процес без да се променя предназначението им.
3. Всички разходи свързани с безвъзмездното управление на гореописаните
недвижими имоти – публична общинска собственост, включително за поддръжка,
ремонти и др. са за сметка на ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг.

4. Предоставените имоти не могат да бъдат отдавани под наем, предоставяни на
трети лица, както и да бъдат извършвани разпоредителни сделки с тях от страна на
ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг.
5. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен бряг,
чрез сключване на договор за безвъзмездно управление с ПГХТ „Юрий Гагарин“ – гр.
Червен бряг.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Деветнадесета.
Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими
имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС №2236/20.12.2017 г. за
нуждите на ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци.
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
РЕШЕНИЕ
№ 258
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.
3 от ЗОС, чл. 14 и чл. 16 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 302, ал. 3 от ЗПУО и § 10, чл. 2
от Закона за предучилищното и училищното образование, представеното от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-240/10.11.2020 г. предложение относно
предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти –публична общинска
собственост, съгласно АОС №2236/20.12.2017 г. за нуждите на ПГЗС „Ал.
Стамболийски“ – с. Чомаковци, предложения от всички комисии от заседания от 16-18
ноември 2020 г.,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти публична общинска собственост, съгласно АОС № 2236/20.12.2017 год., за нуждите на
ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци, както следва:
 УПИ І -928, кв. 42 по ЗРП на с Чомаковци, с площ 96350 кв. м, заедно с
построените в него сгради:
- Училищна сграда на два етажа със ЗП 752,72 кв. м, построена 1954 г.;
- Общежитие на четири етажа със ЗП 452,25 кв. м, построено 1969 г.;
- Трафопост със ЗП 6,37 кв. м, построен 1969 г.;
- Стара сграда на един етаж със ЗП 54,90 кв. м, построена 1962 г.;
- Старо общежитие на един етаж със ЗП 484,50 кв. м, построено 1962 г.;
- Кантар на един етаж със ЗП 35,50 кв. м, построен 1962 г.;
- Склад на един етаж със ЗП 109,60 кв. м, построен 1962 г.;
- Гаражи с навес на един етаж със ЗП 474 кв. м, построени 1959 г.;
- Дърводелска работилница на един етаж със ЗП 225,70 кв. м, построена 1962 г.;
- Учебна работилница с навеси на един етаж със ЗП 991,50 кв. м, построена 1992 г.;
- Свинарник на един етаж със ЗП 257,80 кв. м, построен 1962 г.;
- Тоалетни със ЗП 58,70 кв. м., построени 1966 г.
2. Предоставените безвъзмездно за управление имоти да се ползват само за целите
на образователния процес без да се променя предназначението им.
3. Всички разходи свързани с безвъзмездното управление на гореописаните
недвижими имоти – публична общинска собственост, включително за поддръжка,
ремонти и др. са за сметка на ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци.

4. Предоставените имоти не могат да бъдат отдавани под наем, предоставяни на
трети лица, както и да бъдат извършвани разпоредителни сделки с тях от страна на ПГЗС
„Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци.
5. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен бряг,
чрез сключване на договор за безвъзмездно управление с ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с.
Чомаковци.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Двадесета.
Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 г. и
Решение № 93 от 24.03.2020 г. т. 1, първо тире „Срок за погасяване“ на Общински
съвет – Червен бряг, за удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно
Договор № 1023/17.10.2018 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
РЕШЕНИЕ
№ 259
Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,
представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-256/23.11.2020 г.
предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 г. и
Решение № 93 от 24.03.2020 г. т. 1, първо тире „Срок за погасяване“ на Общински
съвет – Червен бряг, за удължаване срока за погасяване на кредит към „Фонда за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно
Договор № 1023/17.10.2018 г.
Р Е Ш И:
1. Изменя и допълва свое Решение № 93, с препис-извлечение от протокол № 6 от
заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г., в т. 1, първо
тире, както следва:
Било:
- Срок за погасяване – до 25.12.2020 г. с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Става:
- Срок за погасяване – до 25.03.2021 г. с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
2. Възлага на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов да предприеме
и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе
всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката
на искане за удължаване срока на погасяване на Кредит № 1023/17.10.2018 г., както и
неговото подписване с „Фонда за органите на местно самоуправление в България –
ФЛАГ“ ЕАД.
3. Разрешава предварително изпълнение на взетото Решение, с
предотвратяване на наказателната лихва за просрочие, възлизаща на 76,00 лв./ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:
/Петьо Костов/

цел

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и първа.
Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно
предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP00119.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,
финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез
подхода ВОМР.
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
РЕШЕНИЕ
№ 260
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. № 07-01-257/23.11.2020 г. предложение относно
кандидатстване на Община Червен бряг с проектно предложение по процедура за
прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.312, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г. чрез подхода ВОМР,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение по
процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.312, Мярка 4-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“, финансирана от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г. 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 канддатстване с проект/и по гореописаната мярка.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и втора.
Предложение относно съгласие за ползването на нов договор за оборотен кредит
/Овърдрафт/ от МБАЛ-Червен бряг ЕООД с Банка ДСК АД
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 21 гласа ЗА, 3 против и
1 въздържал се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 261
Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение вх. № 07-01260/26.11.2020 г. от Кмета на община Червен бряг относно съгласие за ползването на
нов договор за оборотен кредит /Овърдрафт/ от МБАЛ-Червен бряг ЕООД с Банка ДСК
АД и устно предложение от общински съветник Мирослав Макавеев:Средствата за
овърдрафт на МБАЛ Червен бряг ЕООД да се увеличат до 350 хил.лв., като средствата
над 250 хил.лв. да се изразходват след съгласуване с комисията по ФСПБ,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие МБАЛ Червен бряг ЕООД да сключи нов договор за оборотен
кредит /овърдрафт/ с Банка ДСК АД в размер до 350 000,00 /триста и петдесет хиляди/
лева, като средствата над 250 хил.лв. да се изразходват след съгласуване с комисията
по ФСПБ със срок до 60/шестдесет/ месеца, като за обезпечение послужи Съвкупност
от настоящи и бъдещи вземания произтичащи от Договори за оказване на болнична
помощ по клинични пътеки и анекси към тях, Договори за извършване на клинични
процедури и анекси към тях, Договори за оказване на извънболнична медицинска
помощ от лечебни заведения за болнична помощ и анексите към тях, сключени между
„МБАЛ-Червен бряг" ЕООД и Националната Здравна Каса, постъпващи по сметка на
„МБАЛ-Червен бряг" ЕООД в банка ДСК с IВАN:ВG85SТSА93001518008499,
Гаранционна схема ЕIF - СОSМЕ; Гаранционна схема - „Българска Банка за Развитие"
АД, Особен залог /вписан в Централен Регистър за особени залози/ на откритите и
бъдещи Разплащателни Сметки в Банка ДСК АД, при изискване от страна на Банка
ДСК АД.
2.Община Червен бряг - гр. Червен бряг да встъпи в качеството си на солидарен
длъжник по нов кредитен договор/овърдрафт/ с размер до 350 000,00/Триста и петдесет
хиляди/ лева.
3.Упълномощава Управителя на „ Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг" ЕООД, Д-р Валерий Димитров Желязков, да подпише договора за
кредит от името на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг“ ЕООД
и съдлажника Община Червен бряг, представлявана от Д-р Цветан Костадинов – Кмет,
както и да анексира същия при необходимост.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Препис-извлечение от протокол № 13
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.
Относно: Точка: Двадесет и трета.
Предложение относно договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. и Анекс №
1/01.04.2020 г. между Община Червен бряг и Търговска банка „Д“ АД София.
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА, без против
и без въздържали се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на
съветниците в Общинския съвет, прие
РЕШЕНИЕ
№ 262
Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА
представеното от Кмета на община Червен бряг с вх. № 07-01-259/25.11.2020 г.
предложение относно договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. и Анекс №
1/01.04.2020 г. между Община Червен бряг и Търговска банка „Д“ АД София,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за удължаване срока на договор за кредит №
3827.0419/09.04.2019 г. с Търговска банка „Д“ АД гр. София до 31.12.2021 г.
2.Потвърждава действието на учредените обезпечения за удължения срок на
договора.
3.Задължава Кмета на община Червен бряг да сключи анекс с Търговска банка
„Д“ АД София.

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

