
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

Анализ за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на 

населението гр. Червен бряг през 2019 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 

№ 54 

 

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

представения от Началника  на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“  с вх. № 028-01-1/07.01.2020 г. Анализ за дейността на Районна служба 

пожарна безопасност и защита на населението гр. Червен бряг през 2019 година, 

Предложение от Комисията по  „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права” от заседание, проведено на 21.01.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  анализ за дейността на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“- гр. Червен бряг през 2019 година, съгласно 

приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Втора. Анализ относно   работата на Районно управление  - 

Червен бряг през периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

 

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 

№ 55 

 

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

представения от Началника  на Районно управление с вх. № 028-00-2/13.01.2020 г. 

анализ за работата на Районно управление - Червен бряг за периода от 01.01.2019 до 

31.12.2019 година, Предложение от Комисията по  „Транспорт, законност, обществен 

ред, сигурност и граждански права” от заседание, проведено на 21. 01.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  Анализ за работата на Районно Управление - Червен бряг 

през периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2020 година. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№56 

 

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

ЗМСМА, чл.43, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

представеното  от  Председателя на Общинския съвет в Общински съвет с вх. № 

06-01-5/08.01.2020 г. предложение за приемане на план за заседанията на 

Общинския съвет през 2020 година , предложение с вх. № 06-01-5(1) от Кмета на 

общината;  Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на  

20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И:  

Приема план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  - 2020 година, 

съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА  РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ – 

2020 ГОДИНА 

  

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 г. 

1.Анализ за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на 

населението гр. Червен бряг през 2019 година. 

  Докл.: Началник РСПБЗН и Комисия по транспорт, законност,  

  обществен ред, сигурност и граждански права 

2.Анализ относно   работата на Районно управление  - Червен бряг за периода от 

01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

3.Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2020 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

3.Информация  за  изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2019 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.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 четвърто тримесечие на 2019 

година. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска политика 

и бюджет  

6. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по 

здравеопазване, младежта и спорта      

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 година 

1.Предложение относно приемане на Общинска стратегия за управление на  

общинската собственост, община Червен бряг –мандат 2019-2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно 

сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Предложение относно приемане на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

за 2020 година 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Предложение  относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване.  

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно  стопанство 



6.Пасищен план за пасища, мери и ливади и условия за ползване. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно  стопанство 

7. Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на 

община Червен бряг за 2019г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

8. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на община Червен бряг за 2019 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

9.Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите 

сред подрастващите за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

 10. Отчет на Плана за действие през 2019 г. в изпълнение на Програмата за 

развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-

2020 г. и приемане на План за действие през 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

           11. Отчет за изпълнение на План за младежта за 2019 г. и приемане на Годишен 

план за младежта за 2020 г.  

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 12. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност 

през 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

13. Отчет за дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП - Червен бряг за 2019 

година. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси  

14. Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на 

територията на община Червен бряг (регистрация, състояние, дейност, финансиране). 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

15. Програма за управление на Кмета на община Червен бряг за мандат 2019-

2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

16. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2020 г. 

1.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2019 

година. 

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, 

трудова заетост и етнодемографски въпроси 



2.Информация за таксиметровите  превози и регламентирането им в 

съответствие със закона за трансопрта. 

  Докл.: Кметът на общината и Комисия по транспорт, законност,  

  обществен ред, сигурност и граждански права 

3. Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2019 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия за 2020 

г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

 4. Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2019 г.  на спортните 

клубове на територията на община Червен бряг и информация за разпределената 

субсидия за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

 5. Отчет за работата на МКБППМН през 2019 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

          6. Отчет на План за интеграция на малцинствените общности в община Червен 

бряг за 2019 г.  

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

 7. Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и 

детските заведения и за разпределение на бюджета за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по образование, култура 

и вероизповедания и Комисия по финансово  стопанска политика и 

бюджет  

8. Приемане бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Информация относно класификация на общинските жилища, Отчет на 

комисията по жилищно настаняване, жилища нуждаещи се от  ремонт. 

Докл.: Кметът на общината и  Комисия по финансово стопанска политика и 

бюджет  

11.Информация относно потенциално опасните обекти на територията на 

община Червен бряг и планираните мерки от общинското ръководство   за защита на 

населението от аварии и  стихийни бедствия. 

Докл.: Кметът на общината и  всички комисии 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за 2019 г. и първо тримесечие на 

2020 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по  здравеопазване, 

младежта и спорта 



2.Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  

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

Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно  стопанство 

3.Информация относно изпълнението на концесионните договори. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика 

и бюджет  

4.Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, 

ремонт и поддръжка на общинските пътища 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

5. Предложения за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по 

повод 17 май - Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в 

сферата на спорта. 

Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и 

спорта 

6.Отчет на изпълнението на План за развитие на социалните услуги за 2019 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,  

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

 7. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на деца с  

изявени дарби – 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и  Комисия  по образование, култура е 

веоизповедания 

8.Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен 

сезон 2019/2020г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на 

служебните автомобили на Община Червен бряг за първо тримесечие на 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия  по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост 

10.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за 2019 год. на община Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

11. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2020 г. 

 

1. Информация за дейността на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Червен 

бряг през 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. 

Докл.:Директор Дирекция "Социално подпомагане" и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2. Информация за  реализацията на Общинска програма за закрила на детето за 

2019 г.  

Докл.: Директор Дирекция "Социално подпомагане"  и Комисия по 

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 



 

3. Информация за дейността на  комисията  за категоризиране  по закона за 

туризма. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика 

и бюджет  

4. Информация относно изпълнението  на договорите за наем на имоти- 

общинска собственост и събираемостта на наемите./без земеделски земи/. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика и 

бюджет и Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно 

стопанство 

5. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.Предложения за награждаване на учители и културни дейци по повод 24 май. 

/Обсъжда се и се взема решение от  Комисия по образование, култура и 

вероизповедания/. 

 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. 

 

1.Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в 

община Червен бряг през 2019 г. и приемане на План за 2020 г. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

2.Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг.(изпълнение на решение № 738/30.10.2017 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии. 

3.Информация за дейността на комисията по безопасност на движението през 

2019г. и януари- май 2020г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по транспорт, законност, 

обществен ред, сигурност и граждански права 

4. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 г. 

1. Приемане на уточнения  план, отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на 

община Червен бряг за 2019 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2. Приемане на Годишен отчет за състоянието на общински дълг за 2019 г. и 

намерения за поемане през 2020г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3. Информация относно състоянието на Общински пазар. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



 4. Предложение за включване на общински училища и детски градини в Списъка 

на средищните училища и детски градини за учебната 2020/2021 година. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

5.Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 11.11.2019г.-

30.06.2020 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

6.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 второто тримесечие на 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и  Комисия по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост  

9. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

10.Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг 

от 01.07.2019 г. до 30.06.2020г. 

Докл.: Началник  ОбС „Земеделие“и Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2020 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и  бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 

първото полугодие на 2020 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3. Предложение относно актуализиране на  бюджетна прогноза за периода 2021- 

2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на 

територията за периода от месец септември  2019 г. до месец септември 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

5.Информация относно незаконното строителство на територията на община 

Червен бряг за период от 01.09.2019 г. до 01.09.2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и екология 

6. Информация относно състоянието на училищната  мрежа през учебната 

2019/2020 г. и тенденции в развитието й. Обхванати деца и ученици. Готовност на 

учебните и детските заведения на територията на община Червен бряг за учебната 2020/ 

2021 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини. 

Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

 7. Предложение за съществуването на паралелки под минималния брой ученици 

за учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община Червен бряг  



/ на основание на Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование/.  

 Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура 

и вероизповедания 

8. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

1.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 2019 г. 

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, 

бюджет и общинска собственост  

2.  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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг.(изпълнение на решение № 738/30.10.2017 г.) 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 г. 

 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2019 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

2. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. април 2020 г.  до м. септември 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския 

поземлен фонд. 

Докл.: Кметът на общината,  Комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно  стопанство и Комисия по финансово стопанска 

политика и бюджет  

4.Информация за готовността на община Червен бряг за зимен сезон 2020-2021 

г. 

 Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Информация относно административното обслужване в община Червен бряг и 

предоставяне на електронни  административни услуги. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 



МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

 

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

такса за битови  отпадъци  за 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2. 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. и № 1021/30.07.2018г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

територията на общината,  в изпълнение на приетите Наредби през периода 01.11.2019 

г.-31.10.2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

Планът за работа за 2020 г. има отворен характер, в него не са  включени конкретните  

предложения свързани  с управление и разпореждане с общинско имущество, 

предложения от текущ порядък,  питания, становища и предложения на граждани  и др. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение за изменение и допълнение към Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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 

№ 57 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от 

ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 31 и чл. 32 от Закона за 

политическите партии, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с 

вх. № 07-01-395/12.12.2019 г. предложение за изменение и допълнение към 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и при спазване изискванията на чл. 26 и 28 от 

Закона за нормативните актове, чл. 75, 76, 77 и 79    от Административно-

процесуалния кодекс; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, 

проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва  чл. 22 от НРПУРОИ, както следва: 

  ал. 1 се изменя  така: Със заповед на кмета на общината се предоставят 

помещения за безвъзмездно ползване на политическите партии, които имат 

парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, 

за осъществяване на тяхната дейност. 

ал. 2 се изменя  така: Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1  се 

отправят до кмета на общината. Помещенията могат да се предоставят и на партии, 

които на последните избори за народни представители са получили не  по - малко от 

едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на 

гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“. 

ал. 3 се изменя  така: При наличие на помещения кметът на общината издава 

заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за безвъзмездно 

предоставяне на помещение, със срок до края на мандата на съответното Народно 

събрание. 

ал. 5 се изменя  така Предоставените помещения на политически партии не 

може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения 

може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с 

дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.  

  ал. 6 се изменя  така:Политическите партии, на които са предоставени  

помещения по чл. 31 от ЗПП,  заплащат експлоатационните разходи, ако има такива“. 



 Създава нова алинея 7 със следния текст: Правоотношенията с политическите 

партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от 

три месеца или при нарушение на забраната по ал. 5. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

Предложение за изменение към Наредба за определянето и администрирането на 

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

решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм. съд гр. 

Плевен 

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 

№ 58 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, 

ал. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 31 и чл. 32 от Закона за политическите партии, 

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

396/12.12.2019 г.предложение за изменение към Наредба за определянето и 

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

Червен бряг, чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и при спазване изискванията на чл. 26 и 28 от 

Закона за нормативните актове, чл. 75, 76, 77 и 79    от Административно-

процесуалния кодекс; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, 

проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Изменя III. „Наемната цена на помещения“ в Приложение № 7 към Раздел ХI от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Червен бряг, както следва: 

Наемната цена на помещения, предоставени на юридически организации с 

нестопанска цел и синдикални организации, се определя в размер, равен на наемната 

цена на жилища. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста. 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. и № 

1021/30.07.2018г.) 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 22  гласа ЗА, без против и 3  

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 

№ 59 

 

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-

9/14.01.2020 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 постоянни 

комисии от заседания, проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Информация  за  изпълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2019 г. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 60 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от 

ЗМСМА,чл.4, ал.2 от НРПУРОИ , представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-12/14.01.2020 г. информация  за  изпълнение на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 

в община Червен бряг за 2019 г., Предложения от всички постоянни комисии от 

заседания, проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация  за  изпълнението на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти  общинска собственост в община Червен бряг за 2019 г., 

съгласно приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Осма. Предложение относно кандидатстване на МБАЛ Червен 

бряг ЕООД с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви 

услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на 

МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" , процедура ВG05М9ОР001- 

2.060  - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР", по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.  

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 

№ 61 

 

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

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

10/14.01.2020 г. предложение относно кандидатстване на МБАЛ Червен бряг ЕООД 

с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 

здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ 

Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" , процедура ВG05М9ОР001- 2.060  - 

МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР", по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания, проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие МБАЛ Червен бряг ЕООД да подаде проектно предложение по 

мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги 

чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст - Червен 

бряг - Искър" от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ 

„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

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

за развитие на Община Червен бряг, както и на областната стратегия за развитие на 

социалните и здравни услуги. 

 3.Възлага на Управителя на МБАЛ Червен бряг ЕООД да предприеме и 

извърши всички необходими действия, в това число да вземе всички необходими 

решения в границите на своите правомощия за кандидатстване с проект по 

гореописаната мярка. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Предложение относно кандидатстване на Медицински  център Червен бряг ЕООД 

с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 

здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ 

Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" , процедура ВG05М9ОР001- 2.060  - 

МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР", по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

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 

№ 62 

 

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

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

11/14.01.2020 г. предложение относно кандидатстване на Медицински  център 

Червен бряг ЕООД с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до 

устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на 

територията на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър" , процедура 

ВG05М9ОР001- 2.060  - МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - 

ИСКЪР", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, 

Предложения от всички постоянни комисии от заседания, проведени на  20 и 21 

януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Медицински център Червен бряг ЕООД да подаде проектно 

предложение по мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и 

социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст - 

Червен бряг - Искър" от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ 

„КАРЛУКОВСКИ КАРСТ - ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

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

за развитие на Община Червен бряг, както и на областната стратегия за развитие на 

социалните и здравни услуги. 

 3.Възлага на Управителя на Медицински център Червен бряг ЕООД да 

предприеме и извърши всички необходими действия, в това число да вземе всички 

необходими решения в границите на своите правомощия за кандидатстване с проект по 

гореописаната мярка. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Информация за предприетите мерки от общинското ръководство по повишаване 

събираемостта на местните данъци и такси. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 63 

 

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

изпълнение на т.6 от свое решение №7/29.11.2019 г., и представената от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-8/13.01.2020 г. информация за 

предприетите мерки от общинското ръководство по повишаване събираемостта на 

местните данъци и такси; Предложения от всички постоянни комисии от заседания, 

проведени на  20 и 21 януари 2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема информация за предприетите мерки от общинското ръководство по 

повишаване събираемостта на местните данъци и такси, съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

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 четвърто тримесечие на 2019 година. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 64 

 

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. № 07-01-6/10.01.2020 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 четвърто тримесечие на 2019 година, Предложение от Комисията по финансово 

стопанска политика и бюджет на свое заседание, проведено на 20.01.2020 г. 

 Р Е Ш И: 

Приема отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на 

общинския съвет и Кмета на общината за четвърто тримесечие на 2019 година, 

съгласно приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

Община Червен бряг за  четвърто  тримесечие на 2019 година, съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 65 

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

на общината с вх. № 07-01-7/10.01.2020 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 21.01.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Да не  се отпуска финансова помощ на Е. К. А.  от с.Девенци,ул. „.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на П. С. М. от с.Реселец, ул. 

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

финансова помощ. 

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

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

еднократна финансова помощ.  

         4. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 150лв. на Г. Т. Г. от с. Сухаче, ул. 

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

финансова помощ. 

      5. Да не се отпуска  финансова помощ на А. М. И. от с.Глава, ул…., поради 

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

помощ. 

 6. Да не се отпуска  финансова помощ  на  А. Г. М. от  с.Глава, ул. „…поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 7. 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. 

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

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

финансова помощ. 

 9. Да не се отпуска финансова помощ на С. В. Г. от с.Горник , ул. „… 



10.Да не се отпуска  финансова помощ на И. Д. К. от с.Глава,ул. „…. , поради 

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

еднократна финансова помощ. 

         11.Да  се  отпусне  финансова помощ  в размер на 400лв. на Н. С. Ж. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

12. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 150лв. на Б. О. Б. от гр.Койнаре, 

ул…, на основание по раздел III от  Критериите  за отпускане на еднократна финансова 

помощ.  

         13. Да не се отпуска  финансова помощ на К. В. К. от гр.Червен бряг, ул. 

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

на еднократна финансова помощ. 

      14. Да не се отпуска финансова помощ на С. С. К. от гр.Койнаре, ул.„“.., на 

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

помощ. 

 15. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв. на  Ц. В. Л. от с.Лепица, 

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

финансова помощ. 

  16. Да не се отпуска  финансова помощ на  Л. С. П. от с.Рупци, ул. „.., поради 

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

помощ. 

      17. Да не се отпуска финансова помощ на Б. Д. М.  от с.Горник,ул.„..., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 18. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на М. Б. Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

 19. Да не се отпуска финансова помощ на Б. И. Б. от гр.Червен бряг ,ул.„..поради 

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

еднократна финансова помощ. 

 20. Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Н. П. Г. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ.  

 21. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 500лв. на Т. Л. Т. от гр.Койнаре, 

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

финансова помощ. 

 22. Да се отпусне финансова помощ в размер на 100лв. на С. Ц. Ш. от 

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

на еднократна финансова помощ. 

23. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 400лв. на Н. П. Н. от Бресте, 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 № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Определяне на представители на Общински съвет-Червен бряг  в Общински съвет 

за намаляване на риска от бедствия 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 66 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 65а, ал. 2, във връзка с ал. 1 на 

с. чл. от Закона за защита при бедствия, представеното от Председателя на Общински 

съвет  с вх. № 06-01-2/08.01.2020 г. предложение относно определяне на представители 

на Общински съвет Червен бряг  в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, 

Предложение от Комисията по „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права”  от  заседание, проведено на 21.01.2020 г., 

Р Е Ш И:  

1. Отменя решение № 329/27.07.2016 г. на Общински съвет Червен бряг 

2.Определя за представители на Общински съвет – Червен бряг в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия, 4 общински съветници, както следва: Петър 

Петков Петров, Пламен Иванов Спасов, Илиан Георгиев Илиев и Даниел Кръстев 

Иванов. 

 3.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да извърши необходимите правни 

и фактически действия по изпълнение на решението. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Определяне на представител на Общински съвет-Червен бряг  в Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 67 

 

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

местното самоуправление и местната администрация,  чл.64а, ал.1 и ал.2 от Закона за 

защита  при бедствия, представеното от Председателя на Общински съвет  с вх. № 06-

01-3/08.01.2020 г. предложение относно определяне на представител на Общински 

съвет- Червен бряг  в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия,   

Предложение от Комисията по „Транспорт, законност, обществен ред, сигурност и 

граждански права” от заседание, проведено на 21.01.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1. Отменя решение № 328/27.07.2016 г. на Общински съвет Червен бряг 

2.Определя общински съветник  Петър Петков Петров за представител на 

Общински съвет-Червен бряг  в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета. Предложение относно отдаване под наем на 

общински недвижими имоти, находящи се на територията на Общински пазар гр. 

Червен бряг. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 68 

 

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,  представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-13/14.01.2020 г. предложение относно отдаване под наем 

на общински недвижими имоти, находящи се на територията на Общински пазар гр. 

Червен бряг, Предложения от Комисията по финансово стопанска политика и бюджет  

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

заседания, проведени на 20.01.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

                         

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

НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, чрез предварително 

представяне на заявленията в деловодството на Община Червен бряг и представяне на 

необходимите документи от участниците в деня на търга за отдаване под наем на 

общински недвижими имоти, както следва: 

1. Магазин № 3.2 с площ  9.00 /девет/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на 

Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер 

на 180,00/сто и осемдесет/ лева. 

2. Магазин № 3.12 с площ 14.25 кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 142,50 /сто четиридесет и два 

лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към 

Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за определянето 

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

Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер на 285,00 /двеста осемдесет и пет/ лева.  

3. Магазин № 3.14 с площ 9.00 /девет/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на 

Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер 

на 180,00 /сто и осемдесет/ лева.  

 



4. Магазин № 3.15 с площ 9.00 /девет/ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 90,00 /деветдесет/ лева на месец 

без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на 

Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие в размер 

на 180,00/сто и осемдесет/ лева,  

 5. Магазин № 3.25, с площ 26.35 /двадесет и шест кв.м. и тридесет и пет см./ кв. м., за 

срок от 5 /пет/ години.      

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 263,50 /двеста шестдесет и три 

лева и петдесет стотинки/ лева на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към 

Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени на Общински пазар от ,,Наредбата за определянето 

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

Червен бряг‘‘ и депозит за участие 527,00 /петстотин двадесет и седем/ лева. 

6. Магазин № 8.2 с площ 32.00 /тридесет и два кв.м./ кв. м., за срок от 5 /пет/ години. 

Определя начална тръжна месечна цена не по-малка от 320,00 /триста и двадесет/ лева 

на месец без ДДС, съгласно Приложение № 7 към Раздел XI, т. VII и т.5 Наемни цени 

на Общински пазар от ,,Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг‘‘ и депозит за участие 

640,00 /шестстотин и четиридесет/ лева. 

 

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

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

общински съветника, 2 /двама/ представители на отдел ,,ОбС и СД‘‘. Определя 

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

„ОбС и СД“. 

  

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

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

договор със спечелилия участник. 

 

ІV. В изпълнение на т. ІІ  с явно гласуване с 25 гласа ЗА, без против и без 

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

съветниците в Общинския съвет, определя за участие  в комисията общинските 

съветници Атанас Цветанов Атанасов, Йоана Иванова Йотова и Илиан Георгиев Илиев, 

за резервен член Петя Веселинова Митрашкова  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Изменение на решение № 17/29.11.2019 г. на Общински съвет Червен бряг относно 

наименованията  на постоянни комисии 

Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 69 

 

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

връзка с чл.30, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация- мандат  2019-

2023 година, да 

Р Е Ш И: 

Изменя свое решение № 17/29.11.2019 година, както следва: 

Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост 

става: Комисия по финансово-стопанска  политика и  бюджет. 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство става: Комисия по общинска 

собственост,  земеделие, гори и водно стопанство. 

ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с устно предложение от общински 

съветник Георги Христов Георгиев, решение  № 339-МИ  от 08.01.2020г.  на Общинска 

избирателна комисия за прекратяване  пълномощията на Поля Христова Кръстева като 

общински съветник и обявяване Красимир Ангелов за избран общински съветник и 

полагане на клетва от новоизбрания общински съветник , на основание чл.30, ал.2 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация- мандат  2019-2023 година,  

Р Е Ш И: 

Изменя свое решение № 17/29.11.2019 година, както следва: 

1.На мястото на Поля Христова Кръстева избира Красимир Ангелов за член на: 

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта и член на Комисия по инвестиционна 

политика, европейски проекти и информационни технологии  

2.Изменя свое решение № 19/29.11.2019 година, както следва: 

На мястото на Поля Христова Кръстева избира Красимир Ангелов за член на 

Обществен съвет за социално подпомагане  

3.Изменя свое решение № 25/29.11.2019 година, както следва: 

На мястото на Поля Христова Кръстева избира Красимир Ангелов за резервен 

член на Комисия по жилищно настаняване. 

По т.І решението е прието 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 

По т.ІІ решението е прието с 26 гласа  ЗА, без против и без въздържали се от общо 26 гласували  

общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

        /Петьо Костов/  

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета.  

По чл.53-Предложение относно приемане на Общинска програма за енергийна 

ефективност за 2020 – 2023 година. 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 70 

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

ал.2 от ЗЕЕ във връзка с чл.95, ал.1, т.1 от същия Закон ,  представеното от Кмета на 

общината  с вх. № 07-01-16/23.01.2020 година предложение относно приемане на 

Общинска програма за енергийна ефективност за 2020 – 2023 година, 

Р Е Ш И: 

Приема Общинска програма за енергийна ефективност за 2020 – 2023 година, 

съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 4  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 28.01.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

По чл.53-Предложение относно определяне  представител на Община Червен бряг 

в Колективния върховен орган – Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Карлуковски карст- Червен бряг- Искър“ 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 71 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.З и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.1,т.1 във 

връзка с § 1, т.21 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за воденето от общностите местно 

развитие" на мярка 19 ВОМР от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г., 

представеното от Кмета на общината с вх. № 07-01-18/24.01.2020 г. предложение 

относно определяне  представител на Община Червен бряг в Колективния върховен 

орган – Общо събрание на  Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Карлуковски карст- Червен бряг- Искър“, 

 

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение № 19/03.2.2015 г. 

2. Определя за представител на община Червен бряг в Общото събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Карлуковски карст - 

Червен бряг - Искър", както и в Управителния съвет и други органи на 

сдружението, в случай, че бъде избран по законоустановения ред: д-р Цветан 

Костадинов Димитров - кмет на община Червен бряг. 

3. Възлага на представителя, определен по т. 2, да участва от името на община 

Червен бряг в гласуване при взимане на решения на Общото събрание на 

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - 

Искър" и подписва всички необходими документи. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  


