
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Първа.  

Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2020 година. 

 

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

въздържали  се от общо 22  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283 

 

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. № 028-01-1/07.01.2021 г. Анализ за дейността на Районна служба 

пожарна безопасност и защита на населението гр. Червен бряг през 2020 година; 

Предложения от всички комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема за сведение  анализ за дейността на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“- гр. Червен бряг през 2020 година, съгласно 

приложението. 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

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

01.01.2020 до 31.12.2020 година. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, без против и 1  

въздържал  се от общо 21  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 

 

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. № 028-00-2/13.01.2021 г. 

анализ за работата на Районно управление - Червен бряг за периода от 01.01.2020 до 

31.12.2020 година;  Предложения от всички комисии от заседания от 18-19 януари  

2021 г., 

Р Е Ш И: 

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

през периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 година, съгласно приложението. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Трета.  

Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2020 г.-

31.12.2020 г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 20  гласа ЗА, 1 против и 3  

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 

№ 285 

 

Общински съвет Червен бряг, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.45, ал.5 от 

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

взаимодействието му с общинска администрация и представения от Председателя на 

Общински съвет с вх. № 06-01-1/11.01.2021 г. отчет за дейността на Общински съвет-

Червен бряг за периода 01.07.2020 г.-31.12.2020 г.; Предложения от всички комисии от 

заседания от 18-19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 

01.07.2020 г.-31.12.2020 г., съгласно приложението 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Четвърта.  

Предложение за приемане на план за заседанията на Общински съвет Червен 

бряг  през 2021 година. 

 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 19  гласа ЗА, без против и 6  

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 

№ 286 

 

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. № 

06-01-2/11.01.2021 г. предложение за приемане на план за заседанията на 

Общинския съвет през 2021 година , предложение с вх. № 07-01-290(1)/06.01.2021 

г. от Кмета на общината,  Предложения от всички комисии от заседания от 18-19 

януари  2021 г. и предложение от общински съветник Петър Петров за допълнение 

на обсъжданите въпроси за месец март 2021 г.,  

Р Е Ш И:  

Приема план за заседанията на Общински съвет Червен бряг  - 2021 година, 

съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА  РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ – 

2021 ГОДИНА 

  

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г. 

1.Анализ за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“- гр. Червен бряг през 2020 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 

01.01.2020 до 31.12.2020 година. 

Докл. : Началник Районно управление   и Комисия по транспорт, 

законност,  обществен ред, сигурност и граждански права 

3.Отчет за дейността на Общински съвет Червен бряг за периода 01.07.2020 г.-

31.12.2020 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

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

бряг  през 2021 година. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 година 

1.Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и 

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

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Предложение относно приемане на Годишната програма за управление и 

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

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 3.Предложение относно приемане на проекта на бюджета на община Червен 

бряг за 2021 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

община Червен бряг за 2020 г. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

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

отпадъците на община Червен бряг за 2020 г. 

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

благоустрояване, комунални дейности и екология 

 6.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 

 7.Годишен план за паша и правила за ползването на пасища, мери и ливади на 

територията на Община Червен бряг.  

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

земеделие, гори и водно стопанство 



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

сред подрастващите за 2020 г. и приемане на План за 2021 г. 

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

спорта и Комисия по образование, култура и вероизповедания 

 9.Отчет на Плана за действие през 2020 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 2021 г. 

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

спорта 

 10.Отчет за изпълнение на План за младежта за 2020 г. и приемане на Годишен 

план за младежта за 2021 г.  

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

спорта 

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

през 2021 г. 

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

и вероизповедания 

 12.Отчет за дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП - Червен бряг за 2020 

година. 

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

трудова заетост и етнодемографски  въпроси 

 13.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  

14.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

15.Годишен отчет за изпълнението  на Програмата за управление на Кмета на 

община Червен бряг за мандат 2019-2023 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2021 г. 

1.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2020  

година. 

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

трудова заетост и етнодемографски въпроси 

2.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2020 г.  на читалищата на 

територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия за 

2021г. 

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

и вероизповедания 

3.Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2020 г.  на спортните 

клубове на територията на община Червен бряг и информация за разпределената 

субсидия за 2021 г. 

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

спорта 

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

бряг за 2020 г.  



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

трудова заетост и етнодемографски  въпроси  

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

детските заведение и за разпределение на бюджета за 2021 г. 

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

вероизповедания и Комисия  по финансово стопанска политика и бюджет  

6.Отчет на изпълнението на План за развитие на социалните услуги за 2020 г. и 

приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2021 – 2025 г.  

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7.Приемане на бюджетна прогноза за периода 2022- 2024 на постъпленията от 

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

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8.Информация относно класификация на общинските жилища. Отчет на 

комисията по жилищно настаняване. Жилища нуждаещи се от ремонт. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

9.Отчет за работата на МКБППМН през 2020 г. 

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

и вероизповедания                  

10.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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 

 12. Приемане актуална информация за участието на община Червен бряг в 

„Червен бряг – ГМВ“ АД. 

Докл.: Кметът на общината и  всички комисии 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г. 

 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за 2020 г. и първо тримесечие на 

2021 година. 

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска 

политика И  бюджет и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта 

2.Информация относно изпълнението на концесионните договори. 

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

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

стопанство 

3.Предложение за 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 

4.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 



5.Приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби - 2021 г. 

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

и вероизповедания 

6.Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимен 

сезон 2020 -2021  г. 

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

 обществен ред, сигурност и граждански права 

7.Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общински 

съвет и Кмета на общината и отчет на изминатите километри от служебните 

автомобили в общината за І-во тримесечие на 2021 г.. 

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

и бюджет  

8.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие за 2020 г. на община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

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

 Докл.: Комисия по образование, култура и вероизповедания 

10.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

11.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 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2021 г. 

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

бряг през 20120 г. и първото тримесечие на 2021 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 

2020 година.  

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

социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 

3.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 

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

периода от м. ноември 2020 г. до м. март 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Информация за дейността на община Червен бряг по бедствия и аварии през  

2020 г. 

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

 обществен ред, сигурност и граждански права 



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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. 

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

община Червен бряг през 2020 г.  

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

и вероизповедания 

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

2020 г.  

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

обществен ред, сигурност и граждански права 

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

община Червен бряг за 2020 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4. Предложение относно приемане на Годишен отчет за състоянието на 

общински дълг за 2020 г. и намерения за поемане през 2021 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.Информация относно състоянието на гробищните паркове на територията на 

Община Червен бряг. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии. 

 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г. 

1.Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2021 г.-

30.06.2021 г. 

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии 

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

на средищните училища и детски градини за учебната 2021/2022 година. 

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

и вероизповедания 

3.Приемане на Стратегия за развитие на образованието в община Червен бряг 

през периода 2021 – 2025 г. и на План за реализирането й през 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.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 2021 г. 

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

и бюджет  

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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 



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

01.07.2020 г. до 30.07.2021г. 

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

земеделие, гори и водно стопанство 

7.Информация относно състоянието на Общински пазар. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

1.Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2021 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 2021 година. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3. Предложение относно актуализиране на  бюджетна прогноза за периода 2022- 

2024 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  2020 г. до месец септември 2021 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 01.09.2020 г. до 01.09.2021 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 

2020/2021 г. и тенденции в развитието й. Обхванати деца и ученици. Готовност на 

учебните и детските заведения на територията на община Червен бряг за учебната 2021/ 

2022 година. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини. 

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

и вероизповедания и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

 7. Предложение за съществуването на паралелки под минималния брой ученици 

за учебната 2021/2022 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 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 2021 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г. 

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

Докл.: Управителите на дружества, Комисия  по финансово стопанска 

политика и бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта 

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

периода от м. април 2021 г.  до м. септември 2021 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 2021-2022 

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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

1.Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно 

сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

 

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

такса за битови  отпадъци  за 2022 г. 

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  месец  

ноември 2020 г. –месец октомври 2021 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.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

комисии 

Планът за работа за 2021 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 № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Пета.  

Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение 

проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 

279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г.,  № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.) 

 

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

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 

№ 287 

 

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. № 07-01-8/11.01.2021 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., реш.№ 1021/30.07.2018г. и  реш. № 

1270/23.04.2019 г.); Предложения от всички комисии от заседания от 18-19 януари  

2021 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 № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Шеста.  

Предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с проектно 

предложение „Патронажна грижа + за хора с увреждания, възрастни хора в 

невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица 

поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за 

заразяване с COVID-19 от Община Червен бряг“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +”. 

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 

№ 288 

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-

7/11.01.2021 г. предложение относно кандидатстване на Община Червен бряг с 

проектно предложение „Патронажна грижа + за хора с увреждания, възрастни хора в 

невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица 

поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за 

заразяване с COVID-19 от Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”; Предложения от 

всички комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Община Червен бряг да подаде проектно предложение 

„Патронажна грижа + за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от 

самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под 

карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 

от Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. 

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

развитие на Община Червен бряг.  

3.Възлага на Кмета на Община Червен бряг да предприеме и извърши всички 

необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите 

на своите правомощия за кандидатстване с гореизложения проект. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Седма.  

Предложение относно приемане на Проект на Наредба за изменение и 

допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Червен бряг(приета с решение № 

247/27.11.2020 г., изм. решение № 275/22.12.2020 г.)  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 2 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 

№ 289 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, т. 3 от 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), във връзка с чл. 283, ал.9, ал. 10 и ал. 11 от 

Закона за предучилищното и училищно образование, Решение № 790 от 30 октомври 

2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. и чл.60, ал. 1 от 

Административно-процесуален кодекс, представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-3/08.01.2021 г. предложение относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и 

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

Червен бряг(приета с решение № 247/27.11.2020 г., изм. решение № 275/22.12.2020 г.) ; 

Предложения от всички комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г.; При спазени  

разпоредбите на  чл.26  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 75, чл.76, чл.77 и 

79   от Административно-процесуалния кодекс; Предложение от общински съветник 

Петя Митрашкова, 

Р Е Ш И: 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

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

Червен бряг, приета с решение № 247/27.11.2020 , изм. с Решение №275 по протокол № 

14/22.12.2020 г.  на Общински съвет Червен бряг, в сила от 01.01.2021 година,  както 

следва: 

§ 1. Допълва се Чл. 20, ал. 4 със следния текст: „по ал.1, т.1 и т.2“,  с което ал.4 

придобива следния вид: 

 (4) Не се заплаща такса по ал.1, т.1 и т.2 за: 

1. деца –  пълни сираци, 

2. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия,  

3. деца на загинали при изпълнение на служебен дълг,  

4. деца, чиито родител /родители/ е с призната над 90% намалена 

работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

5. деца със заболявания и степен на увреждане над 70%, съгласно 

Решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

 



§ 2. Допълва се Чл. 20, ал. 5 със следния текст: „по ал.1, т.1 и т.2“, с което ал.5 

придобива следния вид: 

 (5) Таксата по ал.1, т.1 и т.2 се заплаща с 50 %  намаление за: 

1. деца с един родител; 

2. деца, чиито родители са редовни студенти; 

3. деца, чиито родител /родители/ е с призната от 71 до 90% намалена 

работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

4. деца със заболявания и степен на увреждане от 50 до 70% 

включително, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

 

§3. Допълва се Чл. 20, ал. 6 със следния текст: „по ал.1, т.1 и т.2“, с което ал.6 

придобива следния вид: 

 (6) Когато две деца от едно семейство / в т.ч. и приемно семейство/ са приети в 

едно или в различни детски заведения в общината, таксата по ал.1, т.1 и т.2 за второто 

дете се заплаща с  50% намаление. 

 

§4. -Допълва се Чл. 20, ал. 7 със следния текст: „по ал.1, т.1 и т.2“,  

- допълва се чл.20, ал.7 със следния текст: " детски или учебни заведения", с 

което ал.7 придобива следния текст: 

(7) Когато децата са повече от две от едно семейство/ в т.ч. и приемно семейство/ , 

таксата по ал.1, т.1 и т.2 се заплаща в размер на 50 % за първото и в размер на 25 % за 

второто дете. За трето и всяко следващо дете такса не се заплаща, при условие, че 

всички деца посещават детски или учебни заведения в общината; 

§5. - допълва се чл.20, ал.11, т.3 със следния текст: " от друга детска градина, 

ясла или учебно заведение", с което ал.11, т.3 придобива следния текст: 

(11) 3. служебна бележка  от друга детска градина, ясла или учебно заведение - в 

случаите по ал.6 и ал.7; 

 

 

§6. Създава се нов член 20а със следния текст:  

 Чл.20а (1) Таксата за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование в общинските детски градини, съгласно Приложение № 2 

от Наредбата, се заплаща с 45% намаление от дължимата сума за месеца (според броя 

присъствени дни) през учебното време ( от 15 септември до 31 май). 

(2) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, през 

учебното време ( от 15 септември до 31 май) за: 

1. за деца – пълни сираци или с един родител, деца на загинали при 

производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали при 

изпълнение на служебен дълг; 

2. деца, чиито родител /родители/ са с призната 70% и над 70% намалена 

работоспособност, съгласно Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

3. деца със заболявания и степен на увреждане 50% и над 50%, съгласно 

Решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

4. деца, чиито родители са редовни студенти; 

5. деца близнаци или две деца от едно семейство / в т.ч. и приемно 

семейство/ в задължителното предучилищно образование; 

6. деца в задължителното предучилищно образование на многодетни 



родители / в т.ч. и приемни родители/, при условие, че всички деца от 

семейството посещават детско или учебно заведение в общината; 

7. Деца, които отговарят на критериите по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата 

подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; 

8. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от 

семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък 

от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски 

съвет; 

 

 (3) Необходими документи за освобождаване от такса по чл.20а, ал.2: 

 1. копие от акт за раждане на детето и акт за смърт на родителя - в случаите по 

ал. 2, т.1; 

 2. копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК на детето или родителя/ родителите - в 

случаите по ал. 2, т. 2 и т. 3; 

 3. служебна бележка от ВУЗ – в случаите по ал.2, т.4; 

 4. копие от акт за раждане на всички деца и служебна бележка от друго детско 

заведение (ако децата посещават различни детски заведения) - в случаите по ал. 2, т.5 и 

т.6; 

5. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за 

последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава 

декларация - за случаите по ал. 2, т.8. 

 

 (4) Копията на представените документи по ал.3 се сверяват с оригиналните 

документи и се заверяват от длъжностното лице, определено със заповед на директора 

на съответното детско заведение. Заверените копия се прилагат към декларацията. 

 

§7. Допълва се Чл. 22, ал. 1 със следния текст: „и чл.20а “, с което ал.1 

придобива следния вид: 

 (1) Таксите по чл.20  и чл.20а се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните детски заведения до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се 

дължат. 

 

II. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Червен бряг допуска предварително изпълнение на решението, тъй 

като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда. 

 

III.  Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Червен бряг. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Осма.  

Предложение относно промяна в Решение  № 212/30.09.2020 г. на Общински съвет 

за одобряване на Общ устройствен план/ОУП/ на Община Червен бряг-

окончателен проект, където е допусната техническа грешка  в Доклад –

предложение с рег. № 07-01-189/11.09.2020 г. Посоченият идентификатор на 

поземлен имот 80501.229.8, предвиден за разширяване на Гробищен парк – Червен 

бряг, е идентификатор на имотът, който в момента се ползва за гробищен парк, 

като се  предлага гробищният парк да се разшири в имот с идентификатор 

„80501.229.6“ 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 22  гласа ЗА, без против 

и 2  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 

№ 290 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и  местната администрация /ЗМСМА/, представеното от 

Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-2/08.01.2021 г. предложение 

относно промяна в Решение  № 212/30.09.2020 г. на Общински съвет за одобряване на 

Общ устройствен план/ОУП/ на Община Червен бряг-окончателен проект, където е 

допусната техническа грешка  в Доклад –предложение с рег. № 07-01-189/11.09.2020 г. 

Посоченият идентификатор на поземлен имот 80501.229.8, предвиден за разширяване 

на Гробищен парк – Червен бряг, е идентификатор на имотът, който в момента се 

ползва за гробищен парк, като се  предлага гробищният парк да се разшири в имот 

с идентификатор „80501.229.6“, Предложения от всички комисии от заседания от 18-

19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

В решение № 212 от 30.09.2020 г.(обн. в ДВ бр.93 от 30.10.2020 г.) да бъде 

направена следната промяна в първо допълнение, както следва: 

„Поземлен имот 80501.229.6 по КККР на землището на гр. Червен бряг, да се 

предвиди за разширяване на Гробищен парк.“ 

Настоящата промяна става неразделна част от Решение № 212 от 30.09.2020 г. на 

Общински съвет Червен бряг. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Девета.  

Предложение относно промяна и допълване на Решение № 1365/25.07.2019 г., 

прието с протокол № 61 и Решение № 1403/26.09.2019 г., прието с протокол № 63 от 

заседание на Общински съвет – Червен бряг, във връзка с изпълнение на проект: 

№ BG16M1OP002-2.009-0080-С01 „Демонстрационен проект за намаляване на 

количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба“ по, 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), 

приоритетната ос Отпадъци. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 18  гласа ЗА, без против 

и 7  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 

№ 291 

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

подписан Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16M1OP002-2.009-0080-С01 и № Д-34-117/24.08.2020 г., с наименование 

„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез 

подготовка за повторна употреба“ по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос 

Отпадъци, представеното предложение от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. 

№ 07-01-9/12.01.2021 г., изменено с предложение  с вх. № 07-01-9(1)/21.01.2021 г.  

относно промяна и допълване на Решение № 1365/25.07.2019 г., прието с протокол № 

61 и Решение № 1403/26.09.2019 г., прието с протокол № 63 от заседание на Общински 

съвет – Червен бряг, във връзка с изпълнение на проект: № BG16M1OP002-2.009-0080-

С01 „Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци 

чрез подготовка за повторна употреба“ по, Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос Отпадъци, Предложения от всички 

комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

 Променя  и допълва  Решение № 1365/25.07.2019 г., прието с протокол № 61 и 

Решение № 1403/26.09.2019 г., прието с протокол № 63 от заседание на Общински 

съвет – Червен бряг в точка 4, следния текст: 

Било: 

 „Общински съвет Червен бряг определя площадка с площ 405 кв. м., 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 80501.802.4 по КК и КР на гр. Червен 

бряг, общ. Червен бряг, ул. „Радомирска“ № 17-А, за изпълнение на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), приоритетната ос 

Отпадъци и одобряване на споразумение за партньорство. 

Става:  

            „Общински съвет Червен бряг определя площадка с площ 800 кв. м., находяща 

се в поземлен имот с идентификатор 80501.805.423 в кв. 62 по КК и КР на гр. Червен 

бряг, съгласно Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/, с 



променено предназначение в „За обществено обслужване“, Акт за частна Общинска 

собственост № 2349/28.05.2018 г.,  скица № 15-1005670-27.10.2020 г., във връзка с 

изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0080-С01, с наименование 

„Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез 

подготовка за повторна употреба“ по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Десета.  

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 2020 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 

№ 292 

 

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. № 07-01-1/07.01.2021 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 2020 г.; Предложения от всички комисии от заседания от 18-

19 януари  2021 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 2020 година, 

съгласно приложението. 

Приема  Справка за изминатите километри на служебните автомобили на 

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

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Единадесета.  

Предложение относно  даване съгласие за учредяване право на прокарване през 

имот, общинска публична собственост 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, без против 

и без  въздържали  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 293 

 

 

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

193, ал. 6 от ЗУТ, представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-6/11.01.2021 г. предложение относно  даване съгласие за учредяване право на 

прокарване през имот, общинска публична собственост, Предложения от всички 

комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г., 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за прокарване на подземна кабелна линия НН – отклонение от 

обща мрежа на техническата инфраструктура за захранване на обект „Охрана и 

осветление“ в ПИ 80501.922.46, местност „Ежков връх“ през имот 80501.252.5, пасище, 

общинска публична собственост; 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по реда 

на чл. 210 от ЗУТ за определяне на размера на необходимото обезщетение и по реда на 

чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване на възмездно право на прокарване. 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Дванадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 23  гласа ЗА, без против 

и без  въздържали  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 294 

 

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

на общината с вх. № 07-01-11/12.01.2021 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, предложения от всички комисии от заседания от 18-19 януари  2021 г.и 

устно предложение от  Комисията по социална политика, трудова заетост и 

етнодемографски въпроси и Комисията по здравеопазване, младежта и спорта, 

направено на заседанието на Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 

1.Да не се отпуска  финансова помощ  на Р…. М…. Б….  от гр. Койнаре, ул. „…. 

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

финансова помощ. 

2.Да се отпусне финансова помощ в размер на 200лв. на Р… С… К… от гр. 

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

еднократна финансова помощ. 

         3.Да се отпусне финансова помощ в размер на 700лв. на С…. Г… Л… от гр. 

Червен бряг, 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 № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Тринадесета.  

Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на 

дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с 

методите на арт. 

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 

№ 295 

 

І.Общински съвет Червен бряг на основание чл.27 и  чл.30 от Критериите за 

финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана 

репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт, 

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  

проведено на 27.01.2021 г., 

 Р Е Ш И: 

1.Одобрява да се отпуснат  до 1500лв. на заявител по преписка с  вх.№ 44-Н-

8/08.01.2021 г.  в деловодната система на Община Червен бряг. 

ІІ. Задължава Кмета на  община Червен бряг да информира Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта за постъпили искания за  разходване на средства по 

съответните преписки на основание  чл.18, т.2 и т.3 от Критериите за финансово 

подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция 

при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт. 

 

 

 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 16  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 27.01.2021 г. 

 

Относно: Точка: Петнадесета.  

Предложение относно  провеждане на редовно заседание    на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана  от „ Водоснабдяване и 

Канализация " ЕООД-Плевен на 22.02.2021г.  
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 

№ 296 

 

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

във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, писмо с вх. рег. № 08-00-

15/25.01.2021 г. в деловодството на Община Червен бряг от  г-н Мирослав Петров – 

Председател на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен за провеждане на Редовно заседание 

на Общото събрание на Асоциацията на 22.02.2021 г.и представеното от Кмета на 

общината  в Общински съвет  с вх. № 07-01-18/26.01.2021 г. предложение, 

Р Е Ш И: 

Дава мандат на д-р Цветан Костадинов- Кмет на община Червен бряг, при 

невъзможност за участие – на Иван Новкиришки, зам. кмет на община Червен бряг, да 

вземе участие в заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен, което ще се проведе на 

22.02.2021г. от 10.30 в заседателната зала на Областна администрация – Плевен, като 

гласува точките от дневния ред както следва: 

По т. 1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК 

– Плевен за календарната 2020 г. – да гласува „ЗА“ 

По т. 2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на 

Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020 г. – да гласува „ЗА“ 

По т. 3. Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 

2021 г. – да гласува „ЗА“ 

По т.4. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2021 

г. на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен –да гласува „ЗА“ 

По т. 5. Други – да гласува в интерес на Общината. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 


