
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 56
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 12.03.2019 г. 

 
Относно: Пряко предаване на заседанието на Общинския съвет по местния          
радиовъзел 
 

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 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1215 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.28, ал.1 от Закона за местното            
самоуправление и местната администрация и чл.46, ал.2 от Правилника за          
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието          
му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 
Заседанието на Общински съвет Червен бряг на 12.03.2019 година да се           

предава пряко по местния радиовъзел . 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 56
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 12.03.2019 г. 

 
Относно: Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ           
“ЕТА” 
 

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  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1216 
 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.28, ал.1 от Закона за местното            
самоуправление и местната администрация и чл.46, ал.2 от Правилника за          
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието          
му с общинската администрация,  

Р Е Ш И: 
Заседанието на Общински съвет Червен бряг на 12.03.2019 година да се заснеме            

от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис от работата на заседанието да се излъчи на               
следващия ден и повторение на 16.03.2019 г. /събота /, като се определя час на              
приключване на излъчването  - 20.00 часа. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 56
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 12.03.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Първа. Предложение относно Издаване на Запис на 

заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, 
обезпечаващ авансово плащане по 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. във връзка с Решение № РД 
09-607/02.07.2018 г.  на Министерство  на Земеделието Храните  Горите  и 
подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска 
Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие 
Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките 
Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Наука Образование Интелигентен 
астеж Р 2014 – 2020 г. и Оперативна Програма Иновации Конкурентноспособност 
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“, Програма Развитие Селските  Райони  2014 – 2020 г. 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 23 гласа ЗА, 1 против и              
без въздържали се от общо 24гласували общински съветници при общ брой 29 на             
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1217 
 

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 – Червен бряг – Искър“, представеното от Кмета на общината в             
Общински съвет с вх. № 07-01-38/11.02.2019г. предложение относно Издаване на          
Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд              
„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 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. 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 место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г., 

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             
на 61 117,32 лв. (шестдесет и една хиляди сто и седемнадесет лева и тридесет и две               
стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане за            
2019 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 Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 
 
2. Възлага на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен 
бряг - Искър“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото 
плащане за 2019 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.  
 
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Червен бряг,            
проведено на 12.03.2019 г. , Протокол № 56 , т.1 от дневния ред по предложение               
от Кмета на общината вх. № 07-01-38/11.02.2019г. при кворум от 24 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 без „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 № 56
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 12.03.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Първа. Предложение относно Издаване на Запис на 

заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, 
обезпечаващ авансово плащане по 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. във връзка с Решение № РД 
09-607/02.07.2018 г.  на Министерство  на Земеделието Храните  Горите  и 
подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска 
Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие 
Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките 
Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Наука Образование Интелигентен 
астеж Р 2014 – 2020 г. и Оперативна Програма Иновации Конкурентноспособност 
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“, Програма Развитие Селските  Райони  2014 – 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 
№ 1218 

 
Общински съвет Червен бряг във връзка с предложение от общински съветник           

Атанас Цветанов Атанасов при разглеждане на предложения свързани с „МИГ          
Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ на заседания на комисиите и Общински            
съвет да се кани да присъства изпълнителния директор на „МИГ Карлуковски карст           
Червен бряг – Искър“  

Р Е Ш И: 
При разглеждане на предложения свързани с „МИГ Карлуковски карст Червен          

бряг – Искър“ на заседанията на постоянните комисии и на заседание на Общински             
съвет, да се кани да присъства г-жа Диана Димитрова-изпълнителен директор на СНЦ            
„МИГ Карлуковски карст Червен бряг – Искър“ 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  


