
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа. 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, без 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 

№ 226 

 

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. № 07-01-227/14.10.2020 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, проведени на 19, 20 

и 21 октомври 2020 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 № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Предложение относно  приемане Програма на Община Червен бряг за 

облагородяване на междублокови пространства. 

 

Общински съвет Червен бряг,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227 

 

На основание резултата от проведено поименно гласуване : 11 гласа ЗА  

приемане  на Програма на Община Червен бряг за облагородяване на междублокови 

пространства, 1 глас  против и 17 въздържали  се от общо 29 гласували общински 

съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, при спазени 

изискванията на  чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,  не се приема внесеното от  общински 

съветник Петко Петков в Общински съвет  с вх. № 06-01-61/06.10.2020 г. предложение 

относно  приемане  Програма на Община Червен бряг за облагородяване на 

междублокови пространства. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Предложение относно определяне на максималния брой на таксиметровите 

автомобили извършващи дейност на територията на община Чревен бряг, 

определяне на ред и условия за разпределянето им между превозвачите и 

определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег за 2021 г. 

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

№ 228 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 24а, ал.10, ал. 11 и ал. 12 от Закона 

за автомобилните превози, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет  с 

вх. № 07-01-223/14.10.2020 г. предложение относно определяне на максималния брой 

на таксиметровите автомобили извършващи дейност на територията на община Чревен 

бряг, определяне на ред и условия за разпределянето им между превозвачите и 

определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег за 2021 г.; Предложения от всички  комисии от заседания, 

проведени на  19, 20 и 21 октомври 2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 

Община Червен бряг – 45 броя. 

2. Определя Условия и ред за разпределяне на таксиметрови автомобили между 

превозвачите, съгласно Приложение № 1. 

3. Определя минимални и максимални цени за един километър пробег на 

територията на Община Червен бряг, както следва: 

• Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег: 

- дневна тарифа – 0,70 лв. 

- нощна тарифа – 0,80 лв. 

• Максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег: 

- дневна тарифа – 0,90 лв. 

- нощна тарифа – 1,00 лв. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

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 трето тримесечие на 2020 г. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229 

 

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. № 07-01-219/13.10.2020 г. Отчет за извършените 

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

Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг 

за трето тримесечие на 2020 г.; Предложение от Комисията по финансово стопанска 

политика и бюджет от заседание, проведено на 19.10.2020 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

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

приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 230 

 

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

на общината с вх. № 07-01-220/13.10.2020 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; Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на 19.10.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200 лв. на Г.Р. Й. от с. Телиш, ул. 

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

финансова помощ. 

         2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Н. В. Г. от с. Реселец, ул. 

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

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на Г. Г. Г. от гр. Червен 

бряг, 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 Р. Х. Р. от гр. Червен бряг, ул. „…  на 

основание по раздел III, от Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв. на В. Л. С. от гр. Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 900 лв. на С. В. С.  от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

  7. Да  не се отпуска финансова помощ  на  И.  А. Т.  от гр. Червен бряг, ул. „…, 

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

еднократна финансова помощ. 

      8. Да не се отпуска  финансова помощ  на В. Л. М. от с. Девенци, ул. „…   на 

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

финансова помощ. 

9. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100 лв. на Г. Н. Н. от гр. Червен 

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

еднократна финансова помощ. 



10. Да не се отпуска  финансова помощ  на Д. Ц. Д. от  гр. Червен бряг, ул. „….  

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

финансова помощ. 

11.Да не се отпуска финансова помощ на В. Д. В. от с. Глава, ул. „…, поради 

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

помощ. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в 

картата на възстановената собственост напоителни канали, които не 

функционират. 

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 

№ 231 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 37в, 

ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-225/14.10.2020 г. 

предложение относно отдаване под наем за стопанската 2020-2021 година на 

проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на 

възстановената собственост напоителни канали, които не функционират; Предложение 

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

заседание, проведено на  19.10.2020 г.;  Предложение от Комисията по устройство на 

територията, благоустрояване, комунални дейности и екология от заседание, проведено 

на  20.10.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава предварително съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 

2020/2021 г., проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са 

необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не 

функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на 

територията на община Червен бряг. 

2. Определя размер на наемна цена за предоставяне на полски пътища и 

напоителни канали за декар,  съгласно Списък на землищата на територията на Община 

Червен бряг с определено средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски 

земи, съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ./Приложение 

1/. 

3. Ползватели, на които са предоставени полски пътища се задължават да осигурят 

достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници. 

4. Възлага на Кмета на община Червен бряг да извърши необходимите действия по 

изпълнение на решението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/ 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за 

топли напитки в сградата на ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 232 

 

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

връзка с чл. 56 (1) от ЗУТ, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2  от НРПУРОИ, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-226/14.10.2020 г. 

предложение относно отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли 

напитки в сградата на ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци, Предложение от Комисията 

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

на  19.10.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

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

разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински 

недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на автомат за топли напитки, 

находяща се в сградата на ОбУ „Отец Паисий“, с. Радомирци за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00 /петнадесет/ 

лева, съгласно Приложение № 7 към Раздел ХІ, Глава VІІ /Наемни цени на общински 

пазар /т. 4 „е“ кафе-машини в закрити площи от Наредбата за определяне и 

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

бряг и депозит за участие в размер на 36,00 /тридесет и шест/ лева, съгласно чл. 61, ал. 

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

имущество. 

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

състав, както следва: 

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

3/трима/ общински съветника, Директора на ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци и 1 

/един/ представител на отдел И и ОС. 

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

представител на отдел И и ОС и резервен член на Директора на ОбУ „Отец Паисий“ с. 

Радомирци. 

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

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

договори със спечелилият участник. 

 



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

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

определя за участие   в комисията общинските съветници  Красимир Митков Ангелов, 

Йоана Иванова Йотова, Тодор Иванов Тодоров  и за резервен член   Атанас Цветанов 

Атанасов. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на 

общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 

голям и малък плувен басейн, дневен бар, медицински пункт, съблекални, 

помпено помещение, изградени на част от дворно място с обща площ 9700 кв.м., 

находящ се в кв. 110, парцел I по плана на гр. Червен бряг с АОС № 

1264/27.02.2004 г. за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА,1 против и 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 233 

 

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

ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-222/14.10.2020 г. предложение относно отдаване под 

наем чрез публично оповестен конкурс на общински недвижим имот - публична 

общинска собственост, представляващ голям и малък плувен басейн, дневен бар, 

медицински пункт, съблекални, помпено помещение, изградени на част от дворно 

място с обща площ 9700 кв.м., находящ се в кв. 110, парцел I по плана на гр. Червен 

бряг с АОС № 1264/27.02.2004 г. за срок от 5 /пет/ години; Предложение от Комисията 

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

на  19.10.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1. Да се проведе процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, 

съгласно глава VІІІ раздел ІІІ от НРПУРОИ на общински недвижим имот - публична 

общинска собственост, представляващ голям и малък плувен басейн, дневен бар, 

медицински пункт, съблекални, помпено помещение,  находящ се в кв. 110, парцел I по 

плана на гр. Червен бряг с АОС № 1264/27.02.2004 г. за срок от 5 /пет/ години. 

2. Приема условия за провеждане на публично оповестения конкурс, както следва: 

 

2.1. Задължителни условия: 

1. Начална конкурсна  цена – не по-ниска от 1000,00 лева /хиляда/ лева без ДДС за 

месец, дължими за периода от 01.06. до 30.09. на съответната година. 

2.Депозит за участие – 1000,00 /хиляда/ лева по сметка  

BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис 

Червен бряг или в касата на Общината /ЦУИГ/. 

3. Инвестиционна програма –минимум 5000 лева, конкретизирани по видове и 

срокове на изпълнение. 



4. Целогодишно поддържане на обекта и на техническите съоръжения от 

наемателя. 

5.  Преференциална цена за входен билет, както следва: 

 За ученици в размер на 1.50 лева с вкл. ДДС. 

 Деца до 3 годишна възраст – без такса; 

 Деца от 4 - до 6 годишна възраст – 1.00 лева с вкл. ДДС. 

 

2.2. Допълнителни условия: 

1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 3 броя. 

 

2.3. Критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в 

публично оповестения конкурс: 

 К 1 – Цена  на обекта  – максимален брой 50 точки; 

 К 2 –  Инвестиционна програма – максимален брой 50 точки; 

 Общ сбор – 100 точки.                                                                                                                     

Крайното класиране се определя по формулата 

К 1 + К 2 = ………точки. 

2.4. Изисквания към участниците в конкурса 

 2.4.1.  Да са търговци, регистрирани по реда на Търговския закон. 

2.4.2. Да представят необходимите документи, доказващи икономическото и 

финансовото състояние за последната финансова година, както и препоръки и 

референции.  

 2.4.3. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по 

ликвидация, съобразно законодателството; 

          2.4.4.  Да нямат  задължения  към община Червен бряг и държавата; 

 2.4.5. Участниците следва да направят предложение по следните конкурсни 

условия: 

 Цена на обекта; 

 Инвестиционна програма /размер на инвестиции и срок,  в който ще бъдат 

извършени/. 

2.4.6. Всички видове разрешителни, уведомителни и съгласувателни режими от 

контролните органи, съгласно нормативните разпоредби се извършват от и за сметка на 

търговеца. 

 

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

състав от 7 /седем/ членове, от които председател, правоспособен юрист, 3 /трима/ 

общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел И и ОС. Определя резервни 

членове: 1/един/ общински съветник, 1/един/ юрист и представител на отдел И и ОС. 

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

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

договор със спечелилия участник. 



5.  В изпълнение на т.3  определя за участие   в комисията общинските съветници 

Илиан Георгиев Илиев, Красимир Митков Ангелов и Ганка Нинова Василева, за 

резервен член Тодор Иванов Тодоров. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващ площадка № 1 за поставяне на павилион с площ 14.00 кв.м. в гр. 

Койнаре за срок от 5 години 

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 

№ 234 

 

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

връзка с чл.14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, представеното от Кмета 

на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-221/14.10.2020 г. предложение относно 

отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка № 1 за 

поставяне на павилион с площ 14.00 кв.м. в гр. Койнаре за срок от 5 години; 

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

стопанство от заседание, проведено на  19.10.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на 

Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, 

представляващо площадка № 1 за поставяне на павилион с площ 14,00 кв.м., находяща 

се в кв. 79, парцел І по плана на гр. Койнаре за срок от 5 години. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена не по - ниска от 56,00 /петдесет и 

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

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

на община Червен бряг  и депозит за участие 134,40 /сто тридесет и четири лева и 

четиридесет стотинки/. 

ІІ. Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на 

процедурата в състав от 7 /седем/ члена, от които председател, правоспособен юрист, 

3/трима/ общински съветника, Кмет на кметство гр. Койнаре и 1 /един/ представител на 

отдел И и ОС. 

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

представител на отдел И и ОС и 1/един/ резервен член на Кмета на населеното място. 

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

подготовката и провеждане на процедурите по отдаване под наем. 

 

 

 

 

 

 



ІV.  В изпълнение на т.ІІ 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, 

определя за участие   в комисията общинските съветници Николай Георгиев 

Мишовски, Цветомил Симеонов Кръстев и Петя Веселинова Митрашкова, за резервен 

член Атанас Цветанов Атанасов и  Йоана Иванова Йотова за резервен член   на Кмета 

на населеното място. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване 

на  имот -  публична общинска собственост, находящ се УПИ I-2, кв. 86, 

представляващ стадион, с площ 24300 кв. м,  по плана на с. Глава 

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 

№ 235 

 

 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, 

чл. 113, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 3  

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

224/14.10.2020 г. предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване и 

стопанисване на  имот -  публична общинска собственост, находящ се УПИ I-2, кв. 86, 

представляващ стадион, с площ 24300 кв. м,  по плана на с. Глава; Предложение от 

Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство от заседание, 

проведено на  19.10.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или 

конкурс на общински недвижим имот публична общинска собственост, находящ 

се УПИ I-2, кв. 86, представляващ стадион, с площ 24300 кв. м,  по плана на с. 

Глава, за срок от 5 /пет/ години. 

II.Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Червен бряг, 

чрез сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за 

нуждите на „Футболен клуб Червена звезда-1945“ Сдружение, с. Глава. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение  от Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението 

на „Многопрофилна болница за активно лечение –Червен бряг“ ЕООД и избиране 

на управител  на дружеството. 

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 

№ 236 

 

Общински съвет Червен бряг  на основание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.3 от 

Закона за лечебните заведения и чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните 

заведения по Закона за лечебните заведения, чл.8, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда при които община Червен бряг упражнява правата си на собственик 

върху общинската част от капитала на търговските дружества; Предложение вх. № 022-

00-11/15.10.2020 г. от Комисията   провела конкурса за възлагане управлението на 

 „Многопрофилна болница за активно лечение –Червен бряг“ ЕООД с приложен 

протокол и предложение  вх. № 022-00-11(1)/15.10.2020 г. от Председателя на 

Общински съвет Червен бряг,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Утвърждава  предложеното  от Комисията, определена с Решение № 

198/28.07.2020 г. на  Общински съвет – Червен бряг, назначена със заповед № РД-09-

447/24.08.2020 г. на Кмета на община Червен бряг  класиране  от проведения конкурс 

на 13.10.2020 г. за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно 

лечение –Червен бряг“ ЕООД, както следва: 

- Класира на ПЪРВО място д-р Валерий … Желязков със средноаритметична 

оценка от разработката по чл.2, ал.2, т.2 и от проведеното събеседване отличен 5,50  в 

конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение –

Червен бряг“ ЕООД. 

 2.Избира за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –Червен 

бряг“ ЕООД кандидата класиран на ПЪРВО място д-р Валерий …. Желязков за срок 

три години. 

3.Упълномощава кмета на община Червен бряг да сключи договор за възлагане 

управлението на лечебното заведение с новия управител, съгласно утвърдения с т. ІX 

от Решение № 198  по  Протокол № 10 от 28.07.2020 г. на Общински съвет – Червен 

бряг проект на договор  в срока по чл.14 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията 



и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения 

по Закона за лечебните заведения. 

 

Забележка: Решението на Общински съвет – Червен бряг да бъде обявено от 

комисията, провела конкурса съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебните заведения по Закона за лечебните заведения на информационното табло в 

сградата на общината, на официалната интернет страница на община Червен бряг, да 

бъдат уведомени и участниците в конкурса.  

 

Приложение: Предложение вх. № 022-00-11/15.10.2020 от Комисията   провела 

конкурса за възлагане управлението на „ „Многопрофилна болница за активно лечение 

–Червен бряг“ ЕООД с приложен протокол. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно   удостояване на Константин Павлов, Христо Лалов и Петко 

Милков посмъртно със звание „Почетен гражданин на Червен бряг“ 

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 

№ 237 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.22  и ал.2 от ЗМСМА,  

чл.41, ал.1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Червен бряг,  

във връзка  с представеното от  общински съветник Мирослав Михайлов  в Общински 

съвет  с вх. № 06-01-63/20.10.2020 г. предложение относно   удостояване на Константин 

Павлов, Христо Лалов и Петко Милков посмъртно със звание „Почетен гражданин  на 

Червен бряг“ и по повод 1 ноември – Ден на народните будители, Предложение от 

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

20.10.2020 г. 

 

Р Е Ш И: 

 

 Удостоява Константин Павлов посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Червен бряг“  за съществен принос в развитието на образованието и културата  на 

гр. Червен бряг. 

 
Удостоява Христо Лалов посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Червен бряг“  за съществен принос в развитието  на образованието и културата   на 

гр. Червен бряг. 

 

Удостоява Петко Милков посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Червен бряг“  за съществен принос в развитието на образованието и културата  на 

гр. Червен бряг. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение относно избор на прокурист на „Хърхов“ ЕООД с едноличен 

собственик на капитала община Червен бряг със срок на пълномощията  до 

встъпване в длъжност, след провеждане на конкурс, на нов управител на 

дружеството. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 1 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 

№ 238 

 

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

във връзка с чл.21 от Търговския закон, внесеното от  Кмета на общината с вх. № 07-01-

232/28.10.2020 г. предложение относно избор на прокурист на „Хърхов“ ЕООД с 

едноличен собственик на капитала община Червен бряг със срок на пълномощията  до 

встъпване в длъжност, след провеждане на конкурс, на нов управител на дружеството, 

Р Е Ш И: 

І. На основание чл.21, ал.1 от Търговски закон избира за прокурист на  “Хърхов” 

ЕООД гр.Червен бряг Марио … Дуков, със срок на пълномощията до встъпване в 

длъжност, след провеждане на конкурс, на нов управител на дружеството. 

ІІ. Определя месечно възнаграждение на Марио … Дуков, като прокурист на  

“Хърхов” ЕООД  гр. Червен бряг,  в размер на две минимални  работни заплати  за  

Република България. 

 ІІІ. Утвърждава проект на договор за възлагане прокура на „Хърхов“ ЕООД 

гр.Червен бряг, неразделна част от настоящето решение. 

ІV. Възлага на управителя „Хърхов“ ЕООД гр.Червен бряг да сключи договор за 

прокура с Марио ….. Дуков. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 12  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.10.2020 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Запис на заповед- С писмо № 838/1 от 11.08.2020 г. и чл. 8, т. 8.2 от Общи условия 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по АДБФП № BG05M9OP001-

2.018-0046-C01, проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в 

община Червен бряг“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 предостави възможност за удължаване срока за 

изпълнение на горецитираният договор. При така промененият срок за 

изпълнение на проекта новата дата за приключване на дейностите по договора, 

става 31.12.2021 г., което води до промяна на срока за поемане на задължението на 

издаденото адекватно обезпечение (150 календарни дни след изтичане на срока за 

изпълнение на дейностите по административния договор) нов срок за падежът на 

паричното задължение е на 31.05.2022 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 239 

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

внесеното от Кмета на общината с вх. № 07-01-233/28.10.2020 г.  предложение съгласно 

писмо № 838/1 от 11.08.2020 г. и чл. 8, т. 8.2 от Общи условия за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по АДБФП № BG05M9OP001-2.018-0046-C01, проект 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 предостави възможност за удължаване срока за изпълнение на горецитираният 

договор. При така промененият срок за изпълнение на проекта новата дата за 

приключване на дейностите по договора, става 31.12.2021 г., което води до промяна на 

срока за поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение (150 

календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по 

административния договор) нов срок за падежът на паричното задължение е на 

31.05.2022 година , 

Р Е Ш И: 

   Упълномощава Кмета на Общината да представи оригинал на Запис на заповед 

за поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение, 150 календарни дни 

след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договора, 

нов срок за падежът на паричното задължение е 31.05.2022 година на авансово плащане 

– Запис на заповед, в размер на 99 377,65 лева (деветдесет и девет хиляди триста 

седемдесет и седем  лева и шестдесет и пет стотинки), която е 20 % от стойността на 

предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към 

Бенефициента.  

Приложение: 1. Запис на заповед 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ: 

  /Петьо Костов/  


