
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния        

радиовъзел 

 

Общинският 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 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 5 

 

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  29.11.2019 г. да   се предава 

пряко по местния радиовъзел . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ 

“ЕТА” 

 

Общинският 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  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 6 

 

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  29.11.2019 година  да се заснеме 

от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис   от работата на заседанието да се излъчи на  

следващия ден и повторение  на 07.12.2019 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 № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Първа. Информация за текущото изпълнение на бюджета на 

община Червен бряг за полугодието на 2019 година. 

І.Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 26  гласа ЗА, без 

против и 3  въздържали  се от общо 29  гласували общински съветници при общ брой 

29 на съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, в 

изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 

2019 г., съгласно решение № 1052/31.01.2019г.,  чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 49, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Червен бряг и  представената от ВрИД Кмет на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-344/30.09.2019 г. информация за текущото изпълнение 

на бюджета на община Червен бряг за полугодието на 2019 година,  

Р Е Ш И: 

            Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Червен 

бряг за полугодието  на 2019 г., съгласно приложението. 

       

           ІІ. Общински съвет Червен бряг във връзка с  устни предложения от общински 

съвеници , направени на заседанието  на Общинския съвет относно предоставяне на  

допълнителни  справки и информации, 

 Р Е Ш И: 

1.Възлага на  кмета на общината  за следващото заседание на Общинския съвет 

да внесе пълен анализ на финансовото състояние на общината към 30.11.2019г. 

2.Възлага на кмета на общината за следващото заседание на Общинския съвет да 

изготви  и внесе подробна разбивка на всички граждански договори поименно със 

съответните  възнаграждения и за какви дейности  са сключени, за мандат 2015-2019 г. 

3. Възлага  на кмета на общината за следващото заседание на Общинския съвет 

да   внесе подробна информация и разбивка на всички  директни договори, за които не е 

проведена обществена поръчка и на каква стойност са, с кой изпълнител, за каква 

дейност за мандат 2015-2019. 

      4. Възлага на Кмета на общината за следващото заседание на Общинския съвет  

да  внесе справка за невнесените данъци и такси за всички физически и юридически 

лица на територията на общината поименно с размерите на невнесените данъци и такси 

над 500лв. за физически лица и над 1000лв. за юридически лица и мерките, които са 

били предприети от предишното ръководство за тяхното събиране. 

5.Възлага  на Кмета на община Червен бряг да представи за заседанието  на 

Общинския съвет през месец януари 2020 г. поименна справка на юридическите лица с 

неплатени данъци и такси ( данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните 

средства и такса битови отпадъци ) за изминали години, по високи от 10 000 лв, за 

всеки един от упоменатите по-горе данъци и такси. 



6.Възлага  на Кмета на община Червен бряг да представи за заседанието  на 

Общинския съвет през месец януари 2020 г.  справка за предприетите мерки от 

общинското ръководство по повишаване събираемостта на местните данъци и такси. 

7. Възлага  на Кмета на община Червен бряг да представи  за заседанията на 

постоянните комисии през месец декември   справка кои задължения приоритетно 

следва да се изплатят от общината и от къде ще се вземат средствата за изплащането 

им. 

 

По т.1 решението се приема с 28 гласа ЗА, без против и без въздържали се  от общо 

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

По т.2 решението се приема с 25 гласа ЗА, без против и 3 въздържали се  от общо 28 

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

По т.3 решението се приема с 27 гласа ЗА, без против и без въздържали се  от общо 

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

По т.4 решението се приема 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 

По т.5 решението се приема със 17 гласа ЗА, 1 против и 6 въздържали се  от общо 

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

По т.6 решението се приема с 21 гласа ЗА, 1 против и без въздържали се  от общо 22 

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

По т.7 решението се приема с 29 гласа ЗА, без против и без въздържали се  от общо 

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

 

Общински съвет с  8 гласа ЗА, 18 против и 1 въздържал се от общо 27 гласували 

общински съветници, не приема  предложението  от Петко Петков – общински 

съветник справката  по т.2 да бъде изготвена  за мандат от 2011 до 2019г., който 

включва двата мандата.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Втора. Предложение относно приемане  на бюджетната 

прогноза за периода 2020- 2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 27  гласа ЗА, 1 против и 

без  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  чл. 83, 

ал. 2 от ЗПФ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Червен бряг,  представеното от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-345/30.09.2019 г. предложение относно  приемане на бюджетната 

прогноза за периода 2020- 2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на община Червен бряг, 

Р Е Ш И:  

           Приема бюджетната прогноза на община Червен бряг за периода 2020 г.-2022 г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, изготвени  

съгласно БЮ №3/30.08.2019 г. на Министерство на финансите- Указания за 

подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози  за   

2021г.  и  2022г. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Трета. Предложение относно определяне представител на 

Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 28  гласа ЗА, без против 

и без  въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,  

РЕШИ: 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет Петьо Веселинов 

Костов – председател на Общински съвет Червен бряг. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Атанас Цветанов Атанасов -  общински 

съветник, ръководител група общински съветници ГЕРБ. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

    Препис-извлечение от протокол № 2 

    от заседание на Общински съвет –  

    Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно: Точка четвърта 

Предложение относно определяне на  представител на Общински съвет - 

Червен бряг в  Областния съвет за  развитие на Област Плевен 

 
Общински съвет  Червен бряг с явно гласуване, с 26 гласа ЗА, без против и 1 

въздържал се от общо 27 гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 

 

 

Общински съвет Червен бряг на основание  чл.22, ал.2 от Закона за 

регионалното развитие, чл. 62, ал.3,  от Правилника за прилагане  на  Закона за 

регионално развитие и писмо № РР-01-03-5(2)/14.11.2019 г. на Областен управител на  

област Плевен за определяне на представител на Общинския съвет в  Областния съвет 

за развитие на Област Плевен ,  

Р Е Ш И: 

 Определя  Петя Веселинова Митрашкова- общински съветник, председател на 

Постоянна комисия по  социална политика, трудова заетост и етнодемографски 

въпроси   за представител на Общински съвет  Червен бряг в  Областния съвет за 

развитие на Област Плевен. 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински  

съвет- Червен бряг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Пета. Информация относно състоянието на 

административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост  за 

предоставяне на електронни  административни услуги. 

 

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

въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11 

 

 

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

изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общинския съвет през 

2019 г., съгласно решение № 1152/31.01.2019 г., представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-359/19.11.2019 г. информация относно състоянието на 

административното обслужване в община Червен бряг. Техническа обезпеченост  за 

предоставяне на електронни  административни услуги , 

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състоянието на административното обслужване в 

община Червен бряг и  техническа обезпеченост  за предоставяне на електронни  

административни услуги, съгласно приложението. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 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   прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

 

І.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. № 07-01-362/20.11.2019 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. № 

1270/23.04.2019г.),   

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението. 

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

съветник Марио Рангелов за заседанията на  постоянни комисии през месец декември 

2019 година от Кмета на общината,  да се внесе  информация относно възможността  

ако Закона за обществените поръчки не забранява, за участие на общински съветници в 

комисиите  за обществени поръчки за проектите, финансирани  от европейските 

фондове, 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на община Червен бряг за заседанията на  постоянните 

комисии през месец декември 2019 година,  да се внесе  информация относно 

възможността   за участие на общински съветници в комисиите  за обществени поръчки 

за проектите, финансирани  от европейските фондове. 

По т.І решението е прието с  явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, без против и 2  

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

съветниците в Общинския съвет. 

По т.ІІ решението е прието с  явно   гласуване  с 28  гласа ЗА, без против и без  

въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:   Точка: Седма. Анализ на размера на  определените данъци и такса битови 

отпадъци. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 28  гласа ЗА, без против и без  

въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 

 

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

представения от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-363/20.11.2019 г., 

Анализ на размера на  определените данъци и такса битови отпадъци, 

Р Е Ш И: 

Приема Анализ на размера на  определените данъци и такса битови отпадъци, 

съгласно приложението. 

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

съветник Марио Рангелов за заседанията на  постоянни комисии през месец декември 

2019 година, да се покани да присъства  представител на  фирмата, осъществяваща 

сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на община Червен бряг за заседанието  на Комисията по 

финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост   през месец декември 

2019 година, да се покани да присъства  представител на  фирмата, осъществяваща 

сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Червен бряг.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осма. Предложение относно издаване на запис на заповед от 

община Червен бряг в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна 

дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”, обезпечаваща авансово плащане по проект 

„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на 

PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част”, ИСУН № BG16M1OP002-4.003-

0009-C01, процедура BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на 

свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна 

мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 

 

 Общински съвет Червен бряг на основание  чл. 21, ал. 1, т.10  и т. 24 и чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) BG16M1OP002-

4.003-0009-C01 за изпълнение на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в 

кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част” по 

процедура № BG16M1OP002-4.003   „Превенция   и противодействие  на  свлачищните  

процеси  за  ограничаване  на  риска  от  тях  (включително  по републиканската  пътна  

мрежа)  по  Приоритетна  ос  4  на  Оперативна  програма  „Околна  среда 2014 - 2020 

г.“, сключен между Община Червен бряг и Министерство на околната среда и водите, с 

адрес град София 100, район Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22, 

представлявано от Нено Димов в качеството му на Ръководител на УО на ОПОС 2014 – 

2020; Представеното от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

361/20.11.2019 г. предложение относно  издаването на запис на заповед, 

Р Е Ш И: 

1.Упълномощава  кмета  на  община  Червен бряг Цветан Костадинов Димитров 

да подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, без никакви възражения и 

без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на 

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма 

околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.”  в  размер  на 906 133,54 лева (деветстотин и шест хиляди сто тридесет и три лева и 

петдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по АДБФП № BG16M1OP002-4.003-0009-C01 от 01.11.2019 г. по процедура   

№  BG16M1OP002-4.003   „Превенция   и противодействие  на  свлачищните  процеси  

за  ограничаване  на  риска  от  тях  (включително  по републиканската  пътна  мрежа)  

по  Приоритетна  ос  4  на  Оперативна  програма  „Околна  среда 2014 - 2020 г.“, 

сключен между Община Червен бряг и Министерство на околната среда и водите - УО 

на ОПОС 2014 - 2020. Срок за предявяване – до 60 дни от датата на финалното 

отчитане на проект ИСУН № BG16M1OP002-4.003-0009-C01 



2.Възлага на кмета на община  Червен бряг  да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане АДБФП № BG16M1OP002-4.003-

0009-C01 от 01.11.2019 г. по процедура   №   BG16M1OP002-4.003   „Превенция   и 

противодействие  на  свлачищните  процеси  за  ограничаване  на  риска  от  тях  

(включително  по републиканската  пътна  мрежа)  по  Приоритетна  ос  4  на  

Оперативна  програма  „Околна  среда 2014 - 2020 г.“, сключен между Община Червен 

бряг и УО на ОПОС 2014 - 2020 и да ги представи пред Министерство на околната 

среда и водите - УО на ОПОС 2014 - 2020. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Девета. Предложение относно писмо с изх. № 99-00-6-

1066/21.12.2018 г. от Управляващия орган на ОПРР, на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 4 от 

Общите условия на ДБФП за временно спиране изпълнението на проект и нова дата за 

приключване на дейностите по договора, а именно 28.11.2019 г., както и поемане на 

задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца след изтичане на 

посочения по-горе нов срок за приключване на проекта или 28.03.2020 г. за авансово 

плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-0020-C01, „Реконструкция, модернизация 

и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Червен бряг“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 

2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони“. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 

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

получено писмо с изх. № 99-00-6-1066/21.12.2018 г. от Управляващия орган на ОПРР, 

на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 4 от Общите условия на ДБФП за временно спиране 

изпълнението на проект и нова дата за приключване на дейностите по договора, а 

именно 28.11.2019 г. и поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение 

до четири месеца след изтичане на посочения по-горе нов срок за приключване на 

проекта или 28.03.2020 г. за авансово плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-0020-

C01, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, процедура на директно предоставяне 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ ; Представеното 

от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-360/20.11.2019 г. предложение 

относно  издаването на запис на заповед, 

Р Е Ш И: 

            Упълномощава Кмета на Общината да представи оригинал на Запис на заповед 

за поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца 

след изтичане на новия срок за приключване на проекта или 28.03.2020 г. на авансово 

плащане – Запис на заповед, в размер на 579 046,48 лева (петстотин седемдесет и девет 

хиляди и четиридесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки), която е 35% от 

стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

към Бенефициента.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Десета. Отчет за изпълнението на решенията на Общински 

съвет Червен бряг за периода от м. април 2019 г.  до м. септември 2019 г. 

 

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 

№ 16 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от 

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

съвет през 2019 година, съгласно Решение № 1152/31.01.2019 г. и във връзка с 

представения  на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-365/22.11.2019 г. отчет за изпълнението на решенията 

на Общински съвет Червен бряг за периода от м. април 2019г.  до м. септември 2019г. 

Р Е Ш И: 
Приема отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за 

периода от м. април 2019г.  до м. септември 2019г., съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  Предложение относно избиране  членове и 

ръководства на постоянните  комисии  към Общинския съвет. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

 

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

връзка с чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, съгласувано с ръководителите на групи на съветниците , 

Р Е Ш И: 

 Избира членовете и ръководствата на Постоянните комисии на Общинския съвет 

мандат 2019-2023 година, както  следва: 

 

Комисия по финансово-стопанска  политика, бюджет и общинска собственост в 

състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Румен Маринов Пенков  

Зам. председател: Тошко Атанасов Тодоров 

Членове:  Атанас Цветанов Атанасов 

Петко Ивайлов Петков 

Данаил Николов Вълов 

Марио Киров Рангелов 

Мирослав Митков Макавеев  

 

   

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и 

екология в състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Десислав Василев Иванов  

Зам. Председател: Йоана Иванова Йотова 

Членове:  Николай Димитров Николов 

   Ивайло Петков Иванов 

   Георги Иванов Георгиев 

   Петър Петков Петров 

   Мирослав Митков Макавеев  

 

 

 

 



Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в 

състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Петя Веселинова Митрашкова 

Зам. Председател: Красимир Алеков Евтимов 

Членове:            Десислав Василев Иванов 

Поля Христова Коларова-Цветкова 

Тодор Иванов Тодоров 

Полина Георгиева Дамянова 

Николай Георгиев Мишовски 

 

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Марио Киров Рангелов 

Зам. Председател:  Цветомил Симеонов Кръстев  

Членове:  Атанас Цветанов Атанасов  

   Николай Димитров Николов 

Красимир Алеков Евтимов  

   Ивайло Петков Иванов 

   Илиан Георгиев Илиев 

 

Комисия по образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Ганка Нинова Василева 

Зам. Председател: Петя Веселинова Митрашкова 

Членове:  Поля Христова Коларова-Цветкова 

   Георги Максимов Георгиев 

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева 

   Полина Георгиева Дамянова 

   Румен Маринов Пенков  

     

Комисия по здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници: 

 

Председател:  Георги Иванов Георгиев 

Зам. Председател: Даниел Кръстев Иванов 

Членове:  Тошко Атанасов Тодоров 

   Поля Христова Кръстева 

   Цветомил Симеонов Кръстев 

Николай Георгиев Мишовски 

Цветелина  Красимирова Цветкова- Пенчева 

 

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни 

технологии в състав от 7 съветници: 

Председател:  Петко Ивайлов Петков 

Зам. Председател: Георги Христов Георгиев  

Членове:  Ганка Нинова Василева 

   Данаил Николов Вълов 

   Йоана Иванова Йотова 

   Поля Христова Кръстева 

   Пламен Иванов Спасов 



 

Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в 

състав от 7 съветници: 

Председател:  Илиан Георгиев Илиев 

Зам. Председател: Георги Максимов Георгиев 

Членове:  Петър Петков Петров  

   Георги Христов Георгиев 

   Даниел Кръстев Иванов 

   Пламен Иванов Спасов 

Тодор Иванов Тодоров 

 

Комисия по „Противодействие  на корупцията "  в състав от 7 съветници 

 

Председател:   Пламен Иванов Спасов 

Зам. Председател:            Петър Петков Петров 

Членове:   Поля Христова Коларова-Цветкова 

    Цветомил Симеонов Кръстев 

    Николай Димитров Николов 

    Атанас Цветанов Атанасов 

    Йоана Иванова Йотова 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:   Точка: Дванадесета. Предложение относно актуализиране на състава на  

Общинската комисия за обществен ред и сигурност 

 

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 

№ 18 

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

предвид произведените  местни избори   и избрани  съветници и кметове за мандат 

2019-2023 г., представеното от Председателя на Общинския съвет в Общински съвет  с 

вх. № 06-01-44/26.11.2019 година предложение относно актуализиране на състава на  

Общинската комисия за обществен ред и сигурност и направените устни предложения 

на заседанието за промяна в състава на комисията, 

   РЕШИ: 

Отменя решения  №  18/03.12.2015 г., №1145/21.01.2019 г., №1214/27.02.2019 г. 

и №1300/23.04.2019 г., актуалзира и утвърждава следния състав на Общинска комисия  

за обществен  ред и сигурност за мандат 2019-2023 г.: 

Председател: Пламен Иванов Спасов -общински съветник 

Членове: 

Атанас Цветанов Атанасов-общински съветник 

Георги Иванов Георгиев-общински съветник 

Георги Максимов Георгиев-общински съветник 

Ивайло Петков Иванов-общински съветник 

Илиан Георгиев Илиев-общински съветник 

Йоана Иванова Йотова-общински съветник 

Красимир Алеков Евтимов-общински съветник 

Мирослав Митков Макавеев-общински съветник 

Николай Димитров Николов-общински съветник 

Петър Петков Петров-общински съветник 

Петя Веселинова Митрашкова –общински съветник 

Румен Маринов Пенков – общински съветник 

Цветомил Симеонов Кръстев-общински съветник 

Християн Петков Херувимов- Кмет на кметство с. Бресте  

Ангел Ценов Спасов - Кмет на кметство с. Глава  

Момчил Иванов Митов - Кмет на кметство с. Горник  

Галин Иванов Янчев- Кмет на кметство с. Девенци  

Денислав Луканов Динов- Кмет на кметство гр. Койнаре  

Йордан Цолов Йорданов - Кмет на кметство с. Лепица  

Петьо Димитров Йотов - Кмет на кметство с. Радомирци  

Михаил Петров Мирчев - Кмет на кметство с. Ракита  

Полина Христова Крачунова - Кмет на кметство с. Реселец  

Пламен Витков Цветанов - Кмет на кметство с. Рупци  



Христинка Симеонова Димитрова -Кмет на кметство с. Сухаче  

Нели Йорданова Дакова - Кмет на кметство с. Телиш  

Димчо Иванов Бешовишки - Кмет на кметство с. Чомаковци  

Наталия Цветкова – секретар на ОбКБППМН 

Представители от общинска администрация  с направления: 

„Строителство и архитектура“, Служител на сигурността на информацията и 

специалист „Инспекторат”, определени от Кмета на общината 

Веско Василев - Началник  на РУ „Полиция”- Червен бряг 

Николай Николаев -Началник на РСПБЗН- Червен бряг 

Николай Николов -Началник на В и К, клон Червен бряг 

Светлозар Евстатиев - Представител  ЧЕЗ  „Разпределение –България” АД  

Тихомир Стойков-Представител ЧЕЗ  „Разпределение –България” АД  

Камен Влахов -Управител на „МБАЛ Червен бряг”ЕООД 

Ивайло Цанов- инспектор „Детска педагогическа стая” 

Христо Владимиров -Представител  „Горско стопанство Плевен- участък Червен бряг” 

Сашо Александров – гл. редактор в-к „Червенобрежка трибуна” 

Тихомир Константинов- гл. редактор на в-к „Вестник 21” 

Комисията за обществен ред и сигурност  е  изградена с реш. № 31/ 21.01.2004 г., 

съгласно  предложение вх. № 028-00-1/29.07.2003 г. от РПУ – Червен бряг,  във връзка 

със заповед рег. № І-В 907/30.10.2002 г. на Министъра на вътрешните работи. 

Комисията е изградена за обединяване и координиране на усилията на 

държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените формирования, 

неправителствените формирования и гражданите за подобряване  обществения ред  и 

сигурност в Община Червен бряг и нейния състав се актуализира периодично. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета. Предложение оносно определяне   на състав на 

Обществен съвет за социално подпомагане в община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

 

Общински съвет Червен бряг, на основание чл.35 от Закона за социално 

подпомагане и  чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

представеното  от председателя на Общинския съвет в Общински съвет  с вх. № 06-01-

45/26.11.2019 година предложение относно определяне   на състав на Обществен съвет 

за социално подпомагане в община Червен бряг и направените устни предложения на 

заседанието за промяна в състава на обществения съвет,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя решение № 16/03.12.2015 г., на Общински съвет Червен бряг – мандат 

2015-2019 година. 

2.За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в 

областта на социалните помощи и социалните услуги създава обществен съвет в 

Община Червен бряг в състав от 18 човека. 

3.Утвърждава  състава на Обществения съвет в Община Червен бряг, както 

следва: 

Председател: Даниел Кръстев Иванов- общински съветник,   

Членове: 

Ганка Нинова Василева-общински съветник 

Георги Христов Георгиев-общински съветник 

Данаил Николов Вълов-общински съветник 

Десислав Василев Иванов-общински съветник 

Марио Киров Рангелов-общински съветник 

Николай Георгиев Мишовски-общински съветник 

Петко Ивайлов Петков-общински съветник 

Полина Георгиева Дамянова-общински съветник 

Поля Христова Коларова-Цветкова-общински съветник 

Поля Христова Кръстева-общински съветник 

Тодор Иванов Тодоров-общински съветник 

Тошко Атанасов Тодоров-общински съветник 

Цветелина Красимирова Цветкова - Пенчева -общински съветник 

Заместник-кмет  Община Червен бряг 



Представител общинска администрация „Хуманитарни дейности”- община Червен 

бряг, опрeделени от Кмета на общината 

Председателя пенсионерски клуб –Червен бряг 

Председателя на Клуба на инвалидите, хора с увреждания  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета. Предложение относно създаване на  

наблюдателна  комисия , съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 27  гласа ЗА, 1 против и без  

въздържали  се от общо 28  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.170, ал.2  и ал.3 от  Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража , представеното в Общински 

съвет  с вх. № 06-01-46/26.11.2019 година предложение относно създаване на  

наблюдателна  комисия , съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража, 

Р Е Ш И: 

1.Отменя решения № 15/3.12.2015г. и №1145/21.012019 г. на Общински съвет  

Червен бряг – мандат 2015-2019 година. 

2.Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет Червен бряг . 

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да утвърди състава  на 

комисията за мандат  2019-2023 година, съгласно чл.170, ал.2 и ал.3 от  Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража и  предлага в комисията да бъдат 

включени: 

Председател:  ТошкоАтанасов Тодоров -  общински съветник 

Членове:   Поля Христова Коларова - Цветкова -общински съветник 

Представител от затвора Плевен, определен от началника на 

затвора 

Евгени Божков – пробационен инспектор в пробационна служба 

гр. Червен бряг  

Представител от Община Червен бряг „Социални дейности“, 

определен от Кмета на общината 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  Информация относно състоянието и 

ползването на земите от общинския поземлен фонд и перспективите за стопанската 

2019/2020 година. 

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

въздържали  се от общо 27  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 

 

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

изпълнение на приетия план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 

2019 г., съгласно решение № 1152/31.01.2019 г., представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет  с вх. № 07-01-367/25.11.2019 г. информация относно състоянието и 

ползването на земите от общинския поземлен фонд и перспективите за стопанската 

2019/2020 г.,  

Р Е Ш И: 

Приема информация относно състоянието и ползването на земите от общинския 

поземлен фонд и перспективите за стопанската 2019/2020 г., съгласно приложените 

справки. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно: Точка: Шестнадесета. Предложение относно провеждане на 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Плевен. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т.15, т.23 и ал. 2 от 

ЗМСМА и чл.198е, ал. 5, ал. 3 от Закона за водите и  представеното от Кмета на община 

Червен бряг  в Общински съвет с вх. № 07-01-368/25.11.2019 г. предложение относно 

провеждане на извънредно заседание на Общото събрание Асоциация по ВиК на 

обособена  територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен 

на 09.12.2019 г. с приложено писмо  с вх. № 18-00-57/12.11.2019г. 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 извънредно  заседание на Общото събрание на Асоциацията на 

09.12.2019 г.,  

Р Е Ш И: 

1.Дава мандат на д-р Цветан Костадинов Димитров, кмет на община Червен бряг 

да вземе участие в извънредно заседание на общото събрание на членовете на 

Асоциацията по ВиК -Плевен, което ще се проведе на 09.12.2019г. от 10.00 ч. в 

Заседателната зала в сградата на Областна администрация - Плевен, като гласува 

по точките от дневния ред както следва: 

-Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2020 год. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация; 

-Други 

Да гласува по целесъобразност на Общината. 

2.Определя за резервен член Иван Новкиришки - зам. кмет на община Червен 

бряг при невъзможност да вземе участие основния член. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета. Предложение относно  актуализиране на 

паралелки под минималния брой ученици за учебната 2019/2020 г. в училищата на 

територията на община Червен бряг. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 

 

Общински съвет Червен бряг във връзка с представеното от Кмета на общината в 

Общински съвет с вх. № 07-01-373/28.11.2019 г. предложение относно  актуализиране на 

паралелки под минималния брой ученици за учебната 2019/2020 г. в училищата на 

територията на община Червен бряг, 

Р Е Ш И: 

1. Разрешава съществуването на паралелки под минималния брой ученици за 

учебната 2019/2020 г. на основание чл.69, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование, както следва:  
 

Училище 
Брой 

ученици в паралелки в 

начален eтап  

под определения минимум 

Брой 

ученици в паралелки 

в прогимназиален етап 

под определения минимум 

ОУ "А. Константинов"- 
гр. Червен бряг 

 
 

 

VII клас - 8 уч. 

ОУ "Христо Ботев"- 
с. Рупци 

 
III кл. – 8 уч. 

 

 

 
V клас - 9 уч. 

ОУ "Христо Ботев"- 
с. Глава 

 
IV кл. – 7 уч. 

 

 

 

 

2. Необходимите средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност (дофинансиране) за ОУ„Христо 

Ботев“ с. Рупци да бъдат осигурени в Бюджет 2020 г., съобразно разпоредбите на чл.68, 

ал.4, т.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищно образование. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета. Предложение  относно приемане на: 

-Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2019 - 2022 г. и 

           -Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2019 - 2029 г. 
Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против 

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

 

Общински съвет Червен  бряг на основание  чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА,  чл.10, 

ал.1 от ЗЕВИ във връзка с чл.9 от същия закон, представеното от Кмета на общината  в 

Общинския съвет с вх. № 07-01-374/28.11.2019 година предложение относно приемане 

на: Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива за 2019 - 2022 г. и  Програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 

2029 г.   във връзка с  писмо Изх.№ АУАН -00-242/11.11.2019 г. на Изпълнителния 

Директор на АУЕР 

 

 Р Е Ш И: 

1. Приема Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването 

на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2019 - 2022 г., съгласно 

приложението. 

2. Приема програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2029 г., съгласно 

приложението. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 2  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 29.11.2019 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета. Предложение относно попълване на 

постоянните комисии с членове  от общински съвет. 

Резултат от гласуването: общ брой гласували 29,  от тях 29 - За , Против - 0 и 

Въздържали се - 0  

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 29  гласа ЗА, без против и без  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 

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

местното самоуправление и местна администрация, във връзка с  представеното от 

кмета на общината в Общинския съвет с вх. № 07-01-375/28.11.2019 година  

предложение относно попълване на постоянните комисии с членове  от общински 

съвет,  устно предложение съгласувано  с всички представители на политическите сили  

представени в Общинския съвет за определяне  поименно общинските съветници за 

членове на съответните комисии, направено на заседанието на Общинския съвет,  

 

Р Е Ш И: 

1.Отменя Решение № 60/29.01.2016 г. на Общински съвет гр. Червен бряг. 

2.Определя  по един общински съветник и един резервен член, който да бъде включен 

за участие в постоянни комисии, както следва:  

Комисия за разглеждане на заявления и приемане на пазарна оценка за 

закупуване на земя частна общинска собственост от физически и юридически 

лица, собственици на парцели граничещи с придаваеми части по регулация.  

Член: Атанас Цветанов Атанасов 

Резервен член: Георги Иванов Георгиев 

 

Комисия по жилищно настаняване. 

Член:Поля Христова Коларова - Цветкова 

Резервен член: Поля Христова Кръстева 

 

Комисия по Закона за концесиите за осъществяване на текущ контрол по 

изпълнение на концесионните договори. 

Член: Марио Киров Рангелов 

Резервен член: Петър Петков Петров 

 



Комисия за определяне на обезщетенията за учредяване право на преминаване и 

прокарване по чл. 210 от ЗУТ във връзка с чл. 192, ал. 1 и чл. 193, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗУТ. 

Член: Николай Димитров Николов 

Резервен член: Георги Максимов Георгиев 

 

Комисия за оглед на място и определяне причините за издаване на разрешително 

за гола сеч по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ. 

Член: Красимир Алеков Евтимов 

Резервен член: Цветомил Симеонов Кръстев 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 


