
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 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 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 

№ 297 

 

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. № 07-01-45/09.02.2021 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 15, 16 и 17 февруари 2021 

година и устно предложение от общински съветник Ивайло Иванов за провеждане на 

извънредно заседание на Общинския съвет във връзка с полученото писмо, 

касаещо  санкцията  по водния цикъл, 

Р Е Ш И: 

1.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. 

2. За в бъдеще при представяне на информацията да  се добавя допълнително за 

всеки проект актуалното развитие, като се посочват всички изпълнени до момента 

действия по изпълнението им. 

3. На 5 март 2021 г. да се  проведе извънредно заседание на което да се 

обсъди  полученото писмо и всички документи касаещи  санкцията  по водния цикъл. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно:  

Точка: Втора.  

Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг за първата година  от  мандат 2019-2023 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 2 против и 6  

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 

№ 298 

 

Общински съвет Червен бряг на  основание чл.21, ал.1, т.23 и  чл.44, ал.5 от 

ЗМСМА,  в изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински 

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

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-19/29.01.2021 г. годишен отчет за 

изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на община Червен бряг за 

първата година  от  мандат 2019-2023 година; Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година 

Р Е Ш И: 

Приема годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета 

на община Червен бряг за първата година  от  мандат 2019-2023 година , съгласно 

приложението. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Трета. 

 Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 

01.01.2020 г.-31.12.2020 г.  

 

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

№ 299 

 

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

чл.40, ал.2 от ЗВОПС и представения от Старши вътрешен одитор  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-21/29.01.2021 г. годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община 

Червен бряг за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.; Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година, 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община 

Червен бряг за периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. , съгласно приложението. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Годишен план  за дейността  на Звеното за  вътрешен одит в Община Червен бряг 

за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 300 

 

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

чл.34, ал.5 от ЗВОПС и представения от Старши вътрешен одитор  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-20/29.01.2021 г. годишен план  за дейността  на Звеното за  вътрешен одит 

в Община Червен бряг за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.; Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година, 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение годишен план  за дейността  на Звеното за  вътрешен одит в 

Община Червен бряг за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г., съгласно приложението. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Актуализиран стратегически план за одитните ангажименти за периода 2020-2022 

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 

№ 301 

 

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

чл.33, ал.2 , чл.34, ал.5 от ЗВОПС и представения от Старши вътрешен одитор  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-22/29.01.2021 г. актуализиран стратегически план за 

одитните ангажименти за периода 2020-2022 година; Предложения от всички комисии 

от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година, 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение актуализиран стратегически план за одитните ангажименти 

за периода 2020-2022 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно определяне размера на основните трудови възнаграждения 

на кметовете  на кметства, считано от 01.01.2021 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 

№ 302 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.5, чл.38, ал.7 от 

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

31/05.02.2021 г. предложение относно определяне размера на основните трудови 

възнаграждения на кметовете  на кметства, считано от 01.01.2021 г.; Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година 

Р Е Ш И: 

І. Определя размера на основните трудови възнаграждения на кметовете  на 

кметства, считано от 01.01.2021 г., както следва: 

1. Кмет на кметство Бресте   900,00 лв. 1035,00 лв. 

2. Кмет на кметство Глава 1000,00 лв. 1150,00 лв. 
3. Кмет на кметство Горник 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

4. Кмет на кметство Девенци 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

5. Кмет на кметство Лепица   900,00 лв. 1035,00 лв. 
6. Кмет на кметство Койнаре 1200,00 лв. 1380,00 лв. 

7. Кмет на кметство Радомирци 1050,00 лв. 1207,00 лв. 

8. Кмет на кметство Ракита 1000,00 лв. 1150,00 лв. 
9. Кмет на кметство Реселец 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

10. Кмет на кметство Рупци 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

11. Кмет на кметство Сухаче 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

12. Кмет на кметство Телиш 1000,00 лв. 1150,00 лв 
13. Кмет на кметство Чомаковци 1000,00 лв. 1150,00 лв. 

14. Кмет на Община Червен бряг 3000,00 лв. 3450,00 лв. 

II. Към основните месечни възнаграждения се начислява допълнително месечно 

възнаграждение за трудов стаж и професионален опит -1%, определен с Вътрешните 

правила за заплатите в Община Червен бряг. 

III. От определените възнаграждения по т.І и т.ІІ се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по КСО, ЗЗО, за данък съгласно Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица, други удръжки, съгласно Вътрешните правила за 

заплатите в Община Червен бряг. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2020 г. 

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 

№ 303 

 

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 

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

Общински съвет с вх. № 07-01-38/09.02.2021 г. информация за изпълнение на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

в община Червен бряг за 2020 г.; Предложения от всички комисии от заседания, 

проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година 

Р Е Ш И: 

Приема  информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2020 г., 

съгласно приложението. 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и 

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

година. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 19 гласа ЗА, 3 против и 

5  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 

№ 304 

 

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

ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-36/09.02.2021 г. Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 година; 

Предложения от всички комисии от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 

година, 

Р Е Ш И: 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 

в Община Червен бряг за 2021 година , съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно  вътрешно компенсаторни промени в План-сметка за 

приходите и разходите от такса за битови отпадъци за 2021 год., приета с решение 

№ 263/22.12.2020 г. на Общински съвет Червен бряг 

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 

№ 305 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.66 от ЗМДТ, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-42/09.02.2021 г. предложение 

относно  вътрешно компенсаторни промени в План-сметка за приходите и разходите от 

такса за битови отпадъци за 2021 год., приета с решение № 263/22.12.2020 г. на 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с възстановяване на средства от отчисления за 

2020г. по ЗУО за периода от 1 март 2020г. до 31 Декември 2020г., Предложения от 

всички комисии от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година 

 

 Р Е ШИ: 

 

1.Запазва определения размер на таксата за битови отпадъци за 2021 год., 

съгласно приложение №1. 

2. Планът на приходите по приетата План-сметка за приходите и разходите от 

такса за битови отпадъци за 2021 год. на Община Червен бряг, съгласно приложение 

№2 се променя както следва: 

                                                                           Било                              Става 

I. ПРИХОДИ                                     1 697 048 лв.               1 697 048 лв. 

в т.ч.: - приходи ТБО 2021 г.                       1 000 000 лв.              1 000 000 лв. 

  - финансиране от израв. субсидия         697 048 лв.                  289 091 лв. 

   - възстановени отчисления                               0,00 лв.                           337 994 лв. 

   - временни безлихвени заеми м/у бюджети  

     и сметки за средствата от Евр. съюз              0,00 лв.                             69 963 лв. 

 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

Предложение относно приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 

2021 година.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 2 против и 

5  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 

№ 306 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2021 година , ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на  тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на  бюджета на община Червен бряг,  приета с 

Решение № 680/20.12.2013г., изм. и доп. С Решение № 436/16.12.2016г. на  

Общински съвет – Червен бряг и представения от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-46/10.02.2021 г. проект за бюджет на 

община Червен бряг за 2021 година, Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година 

 

Р Е Ш И : 
 

1.Приема бюджета на Община Червен бряг за 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 29 778 157  лв., съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на         

17 533 623 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 16 317 120 лв. 

     1.1.1.2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от ЕС   / -/ 278 761 лв. 

     1.1.1.3. Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и 

физически лица) (+/-)   /-/ 2 085 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 497 349 лв., 

съгласно Приложение №2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 244 534  лв., в т.ч.: 



1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  1 446 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 697 458 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на   2 521 800  лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 377 400 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в 

размер на  144 400  лв. 

      1.1.2.4. Получени трансфери между бюджети   /+/ 337 994 лв. 

      1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети   /-/ 545 092 лв. 

1.1.2.6. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на  742 800 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС    /+/ 406 000 лв. 

1.1.2.8.Погашения по  дългосрочни  заеми   от страната- /-/170 190 лв.  в 

т. ч. от фонд „ФЛАГ” ЕАД  в размер на   /-/ 105 832 лв. и ФЕЕИ-  

/-/ 64 358 лв. 

     1.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от ЕС   / -/ 102 203 лв. 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2020 година в размер на  4 909 467 лв., 

съгласно Приложение №2 

 

1.2. По разходите в размер на 29 778 157 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 17 533 623 лв.,  

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 487 520 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 757 014 лв.  

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. в размер на 5 632 521 

лв., съгласно Приложение № 4 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи  в размер на 742 800 лв., съгласно Приложение № 5 

2.2.Дава съгласие кмета на общината да направи предложение до 

министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 

225 100 лв. от ЦСКР по чл.50 от ЗДБРБ за 2021г.  в целеви трансфер за 

финансиране разходите за извършване на неотложните текущи 

ремонти на улична мрежа в община Червен бряг съгласно справка по 

чл.89 от ЗДБРБ за 2021г. по образец- Приложение № 14 към ФО 

№1/18.01.2021г. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер 

на 206 200 лв., съгласно Приложение №6 

 



3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи”,  се определя от кмета на общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 13 000 лв. 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  -59 000 лв.  

    4.3. Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за община Червен бряг- 11 700 лв. 

   4.4.Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел, 

както следва: 

    4.4.1.Читалища –352 020 лв. в т.ч. субсидия по ЗДБРБ – 344 520 лв. 

    4.4.2.Спортни клубове – 220 000 лв. 

    4.4.3. Задължава кмета на общината да сформира комисия за 

разпределение на средствата с участие на общински съветници. 
Общински съвет определя: 

 -За участие в комисията  за разпределение на средствата за читалищата  

членовете на комисията по  образование, култура и вероизповедания. 

-За участие в комисията  за разпределение на средствата за спортните клубове 

членовете на комисията по здравеопазване, младежта и спорта. 

 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 %  от средствата за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели  на кмета на общината в размер до 

2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация” , но не повече от 6 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер 

до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за 

дейност „Общинска администрация” , но не повече от 4 000 лв. 

    5.4. Утвърждава средства за стимулиране на кръводаряване в размер 

на   3 750 лв. 

6.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък  на 

лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до 

месторабота . 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз , съгласно Приложение № 8 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2021, 2022, 2023 г. 



9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №9 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година в 

размер на –до 4 800 000 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 

година в размер на  - 0 лв. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2021  година в размер на 4 160 341 лв. в т.ч главница- 

4 155 803 лв. и лихви – 4 538 лв., съгласно Приложение № 10, №11, № 

12, №13, №14, №15  плюс до 4 800 000 лв. от поет нов дълг през 

2021г. 

 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 15%. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 50%. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на          

27 823,15  лв. , съгласно приложение № 16  

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2021 година в размер на 79 328 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите. 

   16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет,  съгласно  Приложение № 17 и Приложение 

№18.  

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 

предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 



16.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 

Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници  за 

реализиране на годишните цели на общината  и за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията  и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

   19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №19 

 
 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на 

територията на Община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване 

на околната среда за 2020 г. 

 

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

№ 307 

 

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

т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представения от 

Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-27/02.02.2021 г. годишен отчет за 

изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на  община 

Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда за 2020 г.; 

Предложения от Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии от заседание, проведено на 15.02.2021 г.  и Комисията по 

устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 17.02.2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 

среда на територията на  община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за 

опазване на околната среда за 2020 г., съгласно приложението. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на  община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците за 2020 г. 

 

Общинският съвет  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 308 

 

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

т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и представения от 

Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-28/02.02.2021 г. годишен отчет за 

изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община 

Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците  за 2020 г.,  

Предложения от Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии от заседание, проведено на 15.02.2021 г.  и Комисията по 

устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и екология от 

заседание, проведено на 17.02.2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците  за 2020 г., съгласно приложението. 

 

ІІ. Общински съвет  във връзка с  устно предложение от общински съветник 

Петър Петров: 

Р Е Ш И: 

През месец април ръководството на община Червен бряг да проведе кръгла маса 

по проблемите на сметосъбирането, сметоизвозването и разделното събиране на 

отпадъците и ТБО за изработване предложение за решения  на съществуващите 

проблеми в общината в тази област.  За участие в кръглата маса да се поканят 

представители на ЕКОПАК, Астон сервиз, НПО, експерти и общински съветници. 

По т.І решението е прието  с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 2 против и 5  въздържали  се от 

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

По т.ІІ решението е прието  с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, 1 против и 1  въздържал се от 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване на територията на Община Червен бряг за стопанската 

2021-2022 г. 

 

І.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 

№ 309 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, 

ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-37/09.02.2021  г. предложение относно определяне на пасища, мери и 

ливади за общо и индивидуално ползване на територията на Община Червен бряг за 

стопанската 2021-2022 г.; Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание  проведено на  16.02.2021г.,    

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване под наем 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собствениците или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

2.Определя Списък с имотите, размера и местоположението на пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 год. – 

приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение. 

3.Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между собствениците на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно ЗСПЗЗ, с начална 

годишна наемна цена в размер на 8,00 лв./дка. Договорите за наем се сключват за 

срок 5 стопански години. 

4.При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд, които изцяло или частично НЕ попадат в актуалния към датата на 

подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 

февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане 

по схеми и мерки за плащане на площ, НЕ се дължи заплащане на наемна цена, за две 

стопански години, от сключването на договора. 

5.На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд  да  се отдадат под наем чрез търг, в който се 

допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се 

сключват за една стопанска година с начална тръжна годишна наемна цена за 

пасище, мера и ливади в размер 8,00 лв./дка.  



6.На основание чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търга по 

чл.37и, ал.13 свободни пасища, мери и ливади да се отдадат под наем чрез търг на 

собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение 

да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една 

стопанска година с начална тръжна годишна наемна цена за пасище, мера и 

ливади в размер 8,00 лв./дка. 

7.Утвърждава комисия за организация, подготовка и провеждане на процедура по 

т.3, т. 5 и т. 6, в състав от 5/пет/ члена,  от които правоспособен  юрист, един общински 

съветник - определен от Общински съвет, кмета на съответното населено място  и 

двама служители на общинска администрация, определени от Кмета н Общината. 

Общинският съвет определя и резервен член за комисията от квотата на общинските 

съветници. 

8. Възлага на Кмета на Община Червен бряг организацията и провеждането на  

процедури по чл. 37и, ал. 6, 7, 12, 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 

ІІ. В изпълнение на т.7 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, определя за участие  в комисията общински съветник  Цветомил 

Симеонов Кръстев и за резервен член Илиан Георгиев Илиев. 

 

Приложение: Приложение № 1 – Списък на имотите по землища. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Четиринадесета.  

Предложение  относно приемане на годишен план за паша и правила за 

ползването на пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за 

стопанската 2021-2022 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 

№ 310 

 

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

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

35/09.02.2021  г. предложение  относно приемане на годишен план за паша и правила за 

ползването на пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за 

стопанската 2021-2022 г.; Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от заседание, проведено на  16.02.2021  г. ,   

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година, съгласно 

приложението. 

2. Приема Правила за ползването на мери, пасища и ливади на територията на 

община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите през 2020 г. и приемане на Плана за 2021 г. 

 

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

№ 311 

 

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 

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

Общински съвет с вх. № 07-01-33/08.02.2021 г. Отчет на Плана за изпълнение на 

Програмата за превенция на наркоманиите сред подрастващите през 2020 г. и приемане 

на Плана за 2021 г.; Предложения от  Комисията по  образование, култура и 

вероизповедания и  Комисията по Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права от заседания, проведени на 15.02. 2021 г. и Предложение от 

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта от заседание, проведено на 

17.02.2021г., 

Р Е Ш И: 

Приема Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на 

наркоманиите сред подрастващите през 2020 г. и   Плана за  изпълнение на Програмата  

за 2021 г., съгласно приложението. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета.  

Отчет на Плана за действие през 2020 г. към Програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г. и 

Годишен план през 2021 г. в община Червен бряг за изпълнение на Националната 

програма за развитие на  физическата активност, физическото възпитание, спорта 

и спортно-туристическите  дейности 2021-2022 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 312 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23  от ЗМСМА, 

чл.6 от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на приетия план за 

провеждане на заседанията на Общински съвет през 2021 г., съгласно решение № 

286/27.01.2021 г. и представения от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-44/09.02.2021 г. Отчет на Плана за действие през 2020 г. към Програма за развитие 

на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г. и 

Годишен план през 2021 г. в община Червен бряг за изпълнение на Националната 

програма за развитие на  физическата активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическите  дейности 2021-2022 г.; Предложение от  Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  проведено на  17.02.2021 г.,     

Р Е Ш И: 

1.Приема Отчет на Плана за действие през 2020 г. към Програма за развитие на 

физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г., 

съгласно приложението. 

2.Приема  Годишен план през 2021 г. в община Червен бряг за изпълнение на 

Националната програма за развитие на  физическата активност, физическото 

възпитание, спорта и спортно-туристическите  дейности 2021-2022 г., съгласно 

приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Седемнадесета.  

Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2020 г. в община Червен бряг и 

Годишен план за младежта през 2021 г. в община Червен бряг. 

 

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

№ 313 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и  т.23  от ЗМСМА, 

чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на приетия план за провеждане на 

заседанията на Общински съвет през 2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г.и 

представения от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-43/09.02.2021 г. 

отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2020 г. в община Червен бряг и 

Годишен план за младежта през 2021 г. в община Червен бряг; Предложение от  

Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  проведено на  

17.02.2021 г.,     

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2020 г. в община 

Червен бряг , съгласно приложението. 

2.Приема Годишен план за младежта през 2021 г. в община Червен бряг, 

съгласно приложението. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Осемнадесета.  

Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 

2021 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 25  гласа ЗА, без против и 1  

въздържал  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 314 

 

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

чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища,  в изпълнение на приетия план за 

провеждане на заседанията на Общински съвет през 2021 г., съгласно решение № 

286/27.01.2021 г. и представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-32/05.02.2021 г. предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната 

дейност в община Червен бряг през 2021 г.; Предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 15.02.2021 г.   

Р Е Ш И: 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Червен бряг 

през 2021 г. и План за изпълнението й, съгласно приложението. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Деветнадесета.  

Отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги – ДСП - 

Червен бряг за 2020 година. 

 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, 2 против и 4  

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 

№ 315 

 

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

т.23 от ЗМСМА и представените с вх.  № 07-01-40/09.02.2021 г. от директора на ОбСУ 

– ДСП  отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги – ДСП - 

Червен бряг за 2020 година и Предложение относно увеличаване размера на средствата 

в общински бюджет, предвидени за предоставяне на социална услуга „Домашен 

социален патронаж“ на територията на всички населени места в  Община Червен бряг; 

Предложение от Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и 

информационни технологии от заседание проведено на 15.02.2021 г. и Предложение от 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от 

заседание  проведено на 17.02.2021 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги – 

ДСП - Червен бряг за 2020 година,  съгласно приложението. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесета.  

Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, 

финансиране). 

 

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 316 

 

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 

2021 г., съгласно решение № 286/27.01.2021 г. и   представената от кмета на общината с 

вх. № 07-01-41/09.02.2021 г. информация относно пенсионерските клубове и клубовете 

на инвалида на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, 

финансиране); Предложение от Комисията  по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на 17.02.2021 г., 

 Р Е Ш И: 

Приема информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида 

на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, 

финансиране), съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и първа. 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 

№ 317 

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

на общината с вх. № 07-01-34/08.02.2021 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 17.02.2021 г., 

Р Е Ш И: 

1. Да се отпусне финансова помощ в размер на 150лв. на Л. С. О. от гр. Койнаре,  

ул. „. на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на Е. Б. И. от гр. Койнаре,  

ул. „ на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

3. Да не се отпуска  финансова помощ  на Л. А. М.   от гр. Койнаре, ул. „. .“ № 6 

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

еднократна финансова помощ. 

4. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Б. Н. Д. от с. Сухаче,  

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

финансова помощ. 

 5. Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на Р. Щ. М. от с. Рупци,  

ул. „. на основание по раздел III от Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ. 

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

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

финансова помощ. 

7. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на М. Я. С. от с. Глава,  ул. 

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

финансова помощ. 

8. Да се отпусне финансова помощ в размер на 700лв. на А. М. Д. от с. Телиш,  

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

финансова помощ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

Относно: Точка: Двадесет и втора.  

Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, 

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

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

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

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 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 

№ 318 

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

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-39/09.02.2021  г.  

предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ 

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

търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП гарата, гр. Червен 

бряг за срок от 5 години с приложени  Протокол №3/02.02.2021 г на Комисия, 

назначена със Заповед № РД – 10 – 4 /12.01.2021 г на Кмета на община Червен бряг  в 

изпълнение на Решение № 271/2020 г. на ОбС Червен бряг; Предложение от Комисията 

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

на  16.02.2021  г. 

Р Е Ш И: 

 1.Да се проведе последващ публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава 

8 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, за описания в т.1. 

обект при следните условия: 

 1.1.Определя начална тръжна месечна наемна цена от 125,00 /сто двадесет и 

пет лева на месец/ без ДДС/, съгласно приложение  № 6 към Раздел X, Глава ІV 

Наемни цени извън общински пазар, т.2 от Наредба за определянето и 

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

Червен бряг и депозит за участие 225,00 /двеста двадесет и пет лева/ лева. 

1.2 Срок  на наема – 5 години. 

2.Утвърждава състава на комисията за организация, подготовка и провеждане на 

процедура в състав от 7 /седем / члена, определени в Решение № 271/2020 г на ОбС 

Червен бряг. 

 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 Петко Ивайлов Петков, Красимир  Митков Ангелов 

и Илиан Георгиев Илиев и за резервен член Атанас Цветанов Атанасов. 

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

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

договор със спечелилият участник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и трета.  

Кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд „Социална Закрила” към 

МТСП с проектно предложение с наименование „Ремонт на материалната база на 

Общински социални услуги - ДСП - 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 

№ 319 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т. 23 от ЗМСМА, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-47/11.02.2021 г. 

предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг пред Фонд „Социална 

Закрила” към МТСП с проектно предложение с наименование „Ремонт на материалната 

база на Общински социални услуги - ДСП - Червен бряг”; Предложения от всички 

комисии от заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година, 

Р Е Ш И :  

 

        1.Общински съвет Червен бряг дава съгласието си Община Червен бряг, 

представлявана от д-р Цветан Костадинов - кмет на Община Червен бряг, да 

кандидатства пред Фонд „Социална Закрила” към МТСП с проектно предложение с 

наименование „Ремонт на материалната база на Общински социални услуги - ДСП - 

Червен бряг”. 

      2.Общински съвет Червен бряг дава съгласие Община Червен бряг  да участва със 

собствен принос в размер на 10% от стойността на бюджета на проекта или 4 950лева с 

ДДС /четири хиляди деветстотин и петдесет лева с ДДС/, по проект „Ремонт на 

материалната база на Общински социални услуги - ДСП - Червен бряг”. 

      3.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 

и окомплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички 

процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата 

реализация на проекта. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и четвърта.  

Предложение относно одобряване на структура на общинска администрация. 

 

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

№ 320 

 

Общински съвет Червен бряг на основание основание чл.107, ал. 1 от 

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

взаимодействието му с общинска администрация,  чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, 

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-48/11.02.2021 г. 

предложение относно одобряване на структура на общинска администрация във връзка 

с РМС №790/2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г., Предложения от всички комисии от 

заседания, проведени на 15, 16 и 17 февруари 2021 година, 

Р Е Ш И: 

І. Одобрява структура на общинска администрация Червен бряг, както следва: 

 

А. РЪКОВОДСТВО- 19 бр. 

1. Кмет на община - 1 

2. Кметове на  кметства – 13 

3. Заместник кмет – 3 

4. Секретар на община -1 

5. Гл. архитект – 1 

Б. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 2+ 19=21 бр. 

 

1. Ръководни длъжности – 2 бр. 

 Директор на дирекция „ АПИО“ 

 Директор на дирекция „ Финансова политика и управление на ЧР“ 

2. Експертни длъжности – 19 

B. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 6+40+1 = 47  бр. 

 

1. Ръководни длъжности  -  6 бр. 

 Началник отдел „АМТД“ ;  

 Началник отдел  „Обществени поръчки  и програми и проекти“; 

 Началник отдел  „ТСУ“; 

 Началник отдел „ Икономика и Общинска собственост“; 

 Началник отдел  „ Хуманитарни дейности“;   

 Началник отдел „ ГРАО“.  



 

2. Експертни длъжности – 40 бр. 

3. Технически длъжности – 1 бр. 

Рекапитулация – 87 бр. 

Ръководни – 19 бр. 

Обща администрация   – 21 бр -31  % ;     

Специализирана администрация,  т.ч. кметства – 34 + 13 = 47 бр. – 69% 

 

Дофинансирана численост -23,5 бр 

1. Кметства – 6,5 бр. 

2. Инспекторат -7 бр.  

3. Експертни длъжности в ОА – 10 бр. 

 

Делегирани от държавата дейности – 27 бр. 

1. Други дейности по отбраната – ПМС – 159 – 3 бр. 

2. Други дейности по отбраната – ПМС – 212 – 5 бр. 

3. Здравни кабинети  в детски градини и училища  13 бр. 

4. Здравни медиатори – 2 бр. 

5. Асистентска подкрепа – 4 бр. 

 

Дейности на бюджетна издръжка 

1. ОСУ – ДСП -18 бр. 

2. Други дейности по  икономиката -12.5 бр. 

3. Спортни бази и спорт за всички  - 2 бр. 

4. Озеленяване – 7 бр 

5. Почивно дело и социален отдих – 1 бр. 

6. Жилищно строителство и БКС -1 бр. 

7. Извън училищни дейности – 6 бр. 

8. Други дейности по ЖС, благоустройство и РР – 5 бр. 

9. ПВЗ -  5 бр. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и шеста.  

Предложение относно Община Червен бряг да сключи договор за кредит с Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или други източници за 

финансиране, по силата на който да поеме общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Система за улично осветление на Община Червен бряг“. 

 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 16  гласа ЗА, 4 против и 

5  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 

№ 321 

 

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

връзка с искане за сключване на договор за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“ или други източници за финансиране, по силата на който 

община Червен бряг да реализира  проект: „Система за улично осветление на Община 

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

51/24.02.2021 г. предложение относно Община Червен бряг да сключи договор за 

кредит с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или други 

източници за финансиране, по силата на който да поеме общински дълг с цел 

реализацията на проект: „Система за улично осветление на Община Червен бряг“,  

Р Е Ш И: 

Община Червен бряг да сключи договор за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“ или други източници за финансиране, по силата на 

който да поеме общински дълг с цел реализацията на проект: „Система за улично 

осветление на Община Червен бряг“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 586 856,10 (един милион петстотин 

осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и шест лева и десет ст.). 

 Валута на дълга – лева  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 17  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 25.02.2021 г. 

 

Относно: Точка: Двадесет и седма.  

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 27  гласа ЗА, 1 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 

№ 322 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-52/24.02.2021 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 25.12.2021 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 цел предотвратяване 

на наказателната лихва за просрочие, възлизаща на 76,00 лв./ден. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  


