
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 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 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 

№ 93 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-47/09.03.2020 г. 

предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 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.; Предложения 

от всички постоянни комисии от заседания от 16 и 17 март 2020 година, 

Р Е Ш И: 

1. Изменя и допълва свое Решение  № 999, с препис-извлечение от протокол № 43 

от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 26.06.2018 г.,  в т. 1, първо 

тире, както следва: 

Било: 

- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора 

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

предсрочно погасяване. 

Става: 

- Срок за погасяване – до 25.12.2020 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/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Втора.  

Предложение относно  договор за кредит № 3827.0419/09.04.2019 г. с Търговска 

банка „Д“ АД гр. София. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 94 

 

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

представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-63/11.03.2020 г. 

и вх. №07-01-63(1)/16.03.2020 г. предложение относно  договор за кредит № 

3827.0419/09.04.2019 г. с Търговска банка „Д“ АД гр. София ; Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания от 16 и 17 март 2020 година, 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие за удължаване срока на договор кредит № 3827.0419/09.04.2019 

г. с Търговска банка „Д“ АД гр. София в срок до 31.12.2020 г. 

2.Задължава Кмета на община Червен бряг да сключи анекс  с Търговска 

банка“Д“ АД гр. София. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Трета.  

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

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

2020 г. по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 

г.  на МЗХГ и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 

2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете 

общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 

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

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

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

развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г. 

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

№95 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Карлуковски карст – Червенбряг – Искър“,  

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

65/11.03.2020 г. предложение относно издаване на Запис на заповед от Кмета на 

Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово 

плащане за 2020 г. по подмярка19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

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

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

подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски 

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

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

на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на 

общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 



общностите местно развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г.; Предложения от всички постоянни 

комисии от заседания от 16 и 17 март 2020 година, 

Р Е Ш И: 

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

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

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

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

192 426,80 лв. (сто деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 

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

плащане за 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – 

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

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

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

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

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

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

 

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

за получаване на авансовото плащане за 2020 година за представянето им пред ДФ 

„Земеделие”.  

 

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

проведено на 24.03.2020 г. , Протокол № 6 , т.3  от дневния ред по предложение от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-65/11.03.2020 г.,  при кворум 

от 25 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 23 

гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържали се”, и е подпечатано с официалния 

печат на Общински съвет – Червен бряг. 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-3” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на 

Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 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 

№ 96 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2  от 

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

53/10.03.2020 г. предложение относно кандидатстване на община Червен бряг по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 

„Енергийна ефективност в периферните райони-3” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020),; Предложения от всички 

постоянни комисии от заседания от 16 и 17 март 2020 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 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на 

приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 

(ОПРР 2014-2020), за обект ПГХТ „Юрий Гагарин” -  гр. Червен бряг. 

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 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 № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

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“. 

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 

№ 97 

 

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. № 07-01-64/11.03.2020 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 

постоянни комисии от заседания от 16 и 17 март 2020 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 № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста. Организационни  

 

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 

№ 98  

 

Общински съвет Червен бряг 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 и  Устно  предложение от  

Петьо Костов –Председател  Общински съвет Червен бряг, направено на заседанието на 

Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

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

На мястото на Тошко Атанасов Тодоров избира Мирослав Николов Михайлов за 

член на:Комисия по здравеопазване , младежта и спорта и за заместник председател на 

Комисията по финансово стопанска политика и бюджет 

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

На мястото на Тошко Атанасов Тодоров избира Мирослав Николов Михайлов за 

член на Обществен съвет за социално подпомагане  

3.Изменя свое решение № 20/29.11.2019 година, както следва: 

На мястото на Тошко Атанасов Тодоров избира Мирослав Николов Михайлов за  

председател на Наблюдателна комисия към Общински съвет Червен бряг . 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

Предложение относно смяна на обслужваща банка на Община Червен бряг като 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 2 против 

и 4  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 

№ 99 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, т.40 от 

ДДС № 06/23.12.2019 г. на Министерство на финансите , представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-69/23.03.2020 г. предложение относно 

смяна на обслужваща банка на Община Червен бряг като първостепенен разпоредител с 

бюджетни кредити, 

 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие бюджетните сметки за плащанията в СЕБРА по кодовете за 

субсидиите от ЦБ, по кодовете за временните безлихвени заеми, сметка 7311 и 

сметка ИБСФ код 7443 на РА да се прехвърлят от ТБ СЖ „Експресбанк" АД в ТБ 

„Д" АД, считано от 01.04.2020г. 

2.3адължава кмета на Община Червен бряг да сключи договор за банково 

обслужване с Търговска банка „Д" АД . 
 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 6  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 24.03.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Информация относно разпространението на COVID-19 и предприетите мерки от 

община Червен бряг   за опазване здравето и живота на населението. 

Общински съвет Червен бряг   прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 100 

 

 Общински съвет Червен бряг във връзка с  представената от Кмета на общината 

в Общински съвет с  вх.№ 07-01-70/23.03.2020 г. информация относно 

разпространението на COVID-19 и предприетите мерки от община Червен бряг   за 

опазване здравето и живота на населението и направено устно  предложение на 

заседанието от  общинския съветник Петко Ивайлов Петков, 

Р Е Ш И: 

1.Възлага на Кмета на община Червен бряг, да предприеме необходимите 

действия за освобождаване от дължим наем за срока на действие на извънредното 

положение всички наематели на общински имоти, прекратили дейността си в 

изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването за спиране на дейността в 

търговски и спортни обекти. 

2. Приема информация относно разпространението на COVID-19 и предприетите 

мерки от община Червен бряг   за опазване здравето и живота на населението, съгласно 

приложението. 

 

По т.1 решението е прието с 22  гласа ЗА, без против и 1  въздържал  се от общо 

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

По т.2 решението е прието с 21  гласа ЗА, без против и без  въздържали  се от 

общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския 

съвет 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 



 


