
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Първа.  

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

година. 

 

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 72 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представения от ВрИД  Директор  

ОбСУ-ДСП  с вх. № 032-00-1/06.02.2020 г. отчет за дейността и финансов отчет на 

ОбСУ – ДСП - Червен бряг за 2019 година, Предложение от Комисията  по социална 

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на 

12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  Отчет за дейността и финансов отчет на ОбСУ – ДСП - Червен бряг за 

2019 година, съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Втора. 

 Предложение относно приемане на  Стратегия за управление на  общинската 

собственост при община Червен бряг за мандат 2019-2023 година. 

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 

№ 73 

 

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

8 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, представената от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-29/05.02.2020 г. Стратегия за управление на  общинската 

собственост при община Червен бряг за мандат 2019-2023 година и  Предложения от 

всички постоянни комисии  от заседания, проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Стратегия за управление на  общинската собственост при община 

Червен бряг за мандат 2019-2023 година , съгласно приложението. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Трета  

 Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и 

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

година. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  със 17  гласа ЗА, 5 против 

и 4  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 

№74 

 

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

9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, представената от Кмета на общината  в Общински 

съвет с вх. № 07-01-30/05.02.2020 г. Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година, Предложения от 

всички постоянни комисии  от заседания, проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Червен бряг за 2020 година , съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Четвърта.  

Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно 

сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка. 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 18  гласа ЗА, 1 против и 3  

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 

№ 75 

 

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

в изпълнение на т.ІІ от свое решение № 43/30.12.2019 г. и в изпълнение на приетия 

план за провеждане на заседанията на Общински съвет през 2020 г., съгласно решение 

№ 56/28.01.2020 г. и Предложения от всички постоянни комисии  от заседания, 

проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

Р Е Ш И: 

Приема Анализ на сметосъбирането, сметоизвозването, включващ и разделно 

сметосъбиране включително и от финансова гледна  точка, съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Пета.  

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

2020 година 

Общински съвет Червен бряг   с поименно  гласуване  с 21  гласа ЗА, 1 против и 

4  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 

№ 76 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3  и чл. 39 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2020 година , ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на  тригодишна 

бюджетната прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на  бюджета на община Червен бряг,  приета с 

Решение № 680/20.12.2013г., изм. и доп. С Решение № 436/16.12.2016 г. на  

Общински съвет – Червен бряг,  представените от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-15/22.01.2020 г.,  вх.№ 07-01-

15(1)/10.02.2020 г. и с вх. № 07-01-15(3.1) от 17.02.2020 г.  предложения 

относно  приемане на проекта за бюджет на община Червен бряг за 2020 

година, Предложения от всички постоянни комисии  от заседания, 

проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема бюджета на Община Червен бряг за 2020 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 22 632 474  лв., съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на         

14 597 077 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 

на 13 865 752 лв. 

1.1.1.2.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС   /+/ 81 825 лв. 

     1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

средства от ЕС   / -/ 141 099 лв. 



1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 година в размер на 790 599 лв., 

съгласно Приложение №2 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  8 035 397  лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на  1 385 600 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 888 568 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на   2 394 900  лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 260 500 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в 

размер на  134 400  лв. 

      1.1.2.4. Предоставени трансфери между бюджети   /-/ 706 193 лв. 

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на  662 100 лв. 

1.1.2.6.Възстановени суми по възмездна финансова помощ /+/5 316 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средства от ЕС    /+/1 177 296 лв. 

1.1.2.8.Погашения по  краткосрочни  заеми   от страната- /-/1 315 462 

лв. в т.ч. фонд „ФЛАГ” ЕАД-/-/ 386 000 лв. и ТБ „Д“ ЕАД – /-/929 462 лв.  

1.1.2.9.Погашения по  дългосрочни  заеми   от страната- /-/181 531 лв.  в 

т. ч. от фонд „ФЛАГ” ЕАД  в размер на   /-/ 120 000 лв. и ФЕЕИ-  

/-/ 61 531 лв. 

1.1.2.10. „Приватизация на дялове, акции и участие“ – 107 250 лв. 

1.1.2.11. Преходен остатък от 2019 година в размер на  1 617 553 лв., 

съгласно Приложение №2 

 

1.2. По разходите в размер на 22 632 474 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 14 597 077 лв.,  

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 419 859 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 7 615 538 лв.  

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. в размер на 914 778 лв., 

съгласно Приложение № 4 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи  в размер на 662 100 лв., съгласно Приложение № 5 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер 

на 341 000 лв., съгласно Приложение №6 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от 

приватизация на дялове, акции и участие в размер на 107 250 лв., 

съгласно Приложение №7 

 



3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на 

делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности 

във функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане 

и грижи”,  се определя от кмета на общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото 

решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 10 000 лв. 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет  -55 000 лв.  

    4.3. Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в 

сектор „Здравеопазване“ за община Червен бряг- 10 980 лв. 

   4.4.Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел, 

както следва: 

    4.4.1.Читалища –328 200 лв. в т.ч. субсидия по ЗДБРБ – 313 200 лв. 

    4.4.2.Спортни клубове – 200 000 лв. 

    4.4.3. Задължава кмета на общината да сформира комисия за 

разпределение на средствата с участие на общински съветници. 

Определя за участие в комисията  за разпределение на средствата за 

читалищата  общинските съветници  от комисията по образование, култура 

и вероизповедания.  

Определя за участие в комисията  за разпределение на средствата за 

спортните клубове общинските съветници от Комисията по 

здравеопазване, младежта и спорта.  

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 %  от средствата за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели  на кмета на общината в размер до 

2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация” , но не повече от 6 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер 

до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за 

дейност „Общинска администрация” , но не повече от 4 000 лв. 

    5.4. Утвърждава средства за стимулиране на кръводаряване в размер 

на   3 750 лв. 

6.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък  на 

лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до 

месторабота . 
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз , съгласно Приложение № 9 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2020, 2021, 2022 г. 



9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №10 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в 

размер на –до 2 500 000 лв. 

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020 

година в размер на  - 0 лв. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2020  година в размер на 295 332 лв. в т.ч главница- 

284 089 лв. и лихви – 11 243 лв., съгласно Приложение № 11, №12, № 

13, №14 плюс до 2 500 000 лв. от поет нов дълг през 2020г. 

 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 15%. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 50%. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на          

1 452 483.33 лв. , съгласно приложение № 15  

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2019 година в размер на 73 050 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите. 

   16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет,  съгласно  Приложение № 16 и Приложение 

№17.  

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 

предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните 

приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 



16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 

бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 

Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по 

международни, национални и други програми и от други източници  за 

реализиране на годишните цели на общината  и за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансиране на плащанията  и за съфинансиране на 

общински програми и проекти. 

   19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №18 

  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Шеста.  

Програма за управление на община Червен бряг за мандат 2019-2023 година  в 

съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от ЗМСМА. 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 77 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 и  чл.44, ал.5 от 

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

20/.30.01.2020 г. Програма за управление на община Червен бряг за мандат 2019-2023 

година , Предложения от всички постоянни комисии  от заседания, проведени на 10, 11 

и 12 февруари 2020 г.,  

Р Е Ш И: 

Приема Програма за управление на община Червен бряг за мандат 2019-2023 

година , съгласно приложението с изменение на стр. 7  т.1.4.4 – Ремонт на сгради на 

училища и детски градини – текста става: Ремонт на сгради и подпомагане  

въвеждането на иновации в училищата и детските градини 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Седма.  

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. и 1270/23.04.2019г) 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 24  гласа ЗА, без против и 3  

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 

№ 78 

 

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. № 07-01-35/06.02.2020 г. 

информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти 

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

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

1270/23.04.2019 г.), Предложения от всички постоянни комисии  от заседания, 

проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

Р Е Ш И: 

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

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

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

проекти на община Червен бряг, съгласно приложението. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Осма.  

Писмо от  кмета на  гр. Кнежа  относно преразглеждане на решение № 

964/28.05.2018 г. с което Общинският съвет даде съгласие   с. Лазарово да 

бъде  присъединено към община  Червен бряг.  

Общински съвет Червен бряг   с поименно   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 

№ 79 

 

Общински съвет Червен бряг  във връзка с полученото в Общински съвет с вх. 

№ 07-00-1/14.01.2020 г. писмо от  кмета на  гр. Кнежа  относно преразглеждане на 

решение № 964/28.05.2018 г. с което Общинският съвет даде съгласие   с. Лазарово да 

бъде  присъединено към община  Червен бряг,  

Р Е Ш И: 

Отлага обсъждането на писмото от Кмета на община Кнежа  за следващо 

заседание на Общински съвет .  

Да се проведе среща с Председателя на Общинския съвет, Кмета на община 

Кнежа, кметският наместник на с. Лазарово , председателят на инициативния 

комитет. От страна на община Червен бряг да участват председателят на   

Общинския съвет, Кметът на общината, ръководители групи на съветници  и 

всички желаещи. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Девета.  

Предложение относно откриване процедура за избор на Обществен посредник на 

Община Червен бряг, определяне на критерии за избор и определяне комисия за 

провеждане на предварителен подбор на кандидатите. 

Общински съвет Червен бряг   с поименно   гласуване  с 15  гласа ЗА, 7 против и 

5  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 

№ 80 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21а от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл.9, ал. 1 във вр. с чл. 10, ал. 1 от Правилника за статута, 

организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община 

Червен бряг, представеното от  Председателя на Общинския съвет с вх. № 06-01-

15/06.02.2020 г. предложение относно откриване процедура за избор на Обществен 

посредник на Община Червен бряг, определяне на критерии за избор и определяне 

комисия за провеждане на предварителен подбор на кандидатите, Предложения от 

постоянни комисии  от заседания, проведени на 10, 11 и 12 февруари 2020 г.,  

 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет - Червен бряг открива процедура за избор на Обществен 

посредник на Община Червен бряг. 

2.Общински съвет - Червен бряг определя критерии за избор на Обществен 

посредник, както следва: 

-български гражданин с постоянно местоживеене на територията на община 

Червен бряг, пълнолетен, неосъждан, със завършено висше образование - с минимална 

образователна степен магистър, 5 години общ трудов стаж, с високи морални качества 

и обществен авторитет. 

-познания в областта на местното самоуправление, взаимоотношенията между 

местната власт и гражданите и възможностите за защита на техните интереси. 

3.Общински съвет Червен бряг определя комисия за провеждане на 

предварителен подбор на кандидати за Обществен посредник на Община Червен бряг в 

състав от 9 човека, от които 7 общински съветници, определени от Общинския съвет, 

двама представители от Общинска администрация, определени от Кмета на общината 

от които един правоспособен юрист. 

4.Възлага на Комисията за провеждане на предварителен подбор на кандидати за 

Обществен посредник на Община Червен бряг да проведе предварителната процедура 



по подбора и внесе в Общинския съвет предложение за избор на обществен посредник, 

съгласно изискванията на приетия правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на Община Червен бряг. 

 5. В изпълнение на т.3  с 25 гласа ЗА, без против и без въздържали се от общо 25 

гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците , Общинският съвет  

определя  за участие в комисията за провеждане на предварителен подбор на кандидати 

за Обществен посредник на Община Червен бряг общинските съветници : Атанас 

Цветанов Атанасов, Николай Димитров Николов, Тодор Иванов Тодоров, Ивайло 

Петков Иванов,  Пламен Иванов Спасов,  Ганка Нинова Василева и  Цветелина 

Красимирова Цветкова- Пенчева 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Десета.  

Предложение относно приемане  на  годишен план за паша  и правила за 

ползването на пасища, мери и ливади на територията на  община Червен бряг за 

стопанската 2020-2021 г. 

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 

№ 81 

 

Общински съвет Червен бряг на основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о от 

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

31/05.02.2020 г. предложение относно приемане  на  годишен план за паша  и правила 

за ползването на пасища, мери и ливади на територията на  община Червен бряг за 

стопанската 2020-2021 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство от  заседание, проведено на  11.02.2020 г.,  

Р Е Ш И: 

1. Приема годишен план за паша за стопанската 2020/2021 година, който 

съдържа: размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и  

индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно 

приложението. 

2. Приема правила за ползването на мери, пасища и ливади на територията на 

община Червен бряг, за стопанската 2020/2021 година, съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Единадесета.  

Предложение относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 

2020-2021 г. 

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 

№ 82 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и 

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

28/05.02.2020 г. предложение относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 

2020-2021 г., Предложение от Комисията по Общинска собственост, земеделие, гори и 

водно стопанство от заседание, проведено на  11.02.2020 г.,    

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване под наем 

пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собствениците или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

2.Определя списък с имотите, размера, местоположението на пасищата, мерите и 

ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. – приложение 

№ 1, представляващ неразделна част от настоящото решение. 

3.Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между собствениците на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, с начална годишна наемна цена в размер на 8,00 

лв./дка. Договорите за наем се сключват за срок 5 стопански години. 

4.При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на 

подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 

февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане 

по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена, за две 

стопански години, от сключването на договора. 

5.На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година с 

начална тръжна годишна наемна цена за пасище, мера и ливади в размер 8,00 лв./дка.  



6.На основание чл.37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, 

мери и ливади се отдават под наем чрез търг на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска година с начална тръжна 

годишна наемна цена за пасище, мера и ливади в размер 8,00 лв./дка. 

7.Разпределението на пасищата, мерите и ливадите, актуализирането на договорите 

за наем и провеждане на търгове да се изпълни от комисия на основание заявените от 

ползвателите площи. Заявленията се подават в срок до 10 март по образец до Кмета 

на Община Червен бряг. 

Утвърждава 7 членен състав на комисия, от които председател, правоспособен 

юрист, един общински съветник определен от Общински съвет – Червен бряг, Кмета на 

населеното място, представител на Общинска служба по „Земеделие“ – Червен бряг и 

двама представители на отдел „Икономика и общинска собственост ”. 

Определя резервни членове: един общински съветник, юрист, представител на 

отдел „Икономика и общинска собственост” и резервен член на Кмета на населеното 

място. 

8. Възлага на Кмета на Община Червен бряг да проведе процедури по чл. 37и, ал. 6, 

7, 12, 13 и 14 от ЗСПЗЗ. 

9. В изпълнение на т.7 с 22 гласа ЗА, без против и без въздържали се от общо 22 

гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците, Общинският съвет 

определя  за участие в комисията  общински съветник Илиан Георгиев Илиев, за 

резервен член Красимир  Алеков Евтимов и Атанас  Цветанов Атанасов за резервен 

член  за кмет на населеното място  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Дванадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на 

територията на  община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване 

на околната среда за 2019г. 

 

Общински съвет Червен бряг   с явно   гласуване  с 25  гласа ЗА, без против и 1  

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 83 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представения от 

Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-23/04.02.2020 г. годишен отчет за 

изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на  община 

Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда за 2019г., 

Предложение от Комисията по устройство на територията , благоустрояване, 

комунални дейности и екология от заседание, проведено на 12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема  Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната 

среда на територията на  община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за 

опазване на околната среда за 2019г., съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Тринадесета.  

Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците  за 2019 г. 

   

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 84 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и представения от 

Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-25/04.02.2020 г. годишен отчет за 

изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община 

Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците  за 2019 г.,  

Предложение от Комисията по устройство на територията , благоустрояване, 

комунални дейности и екология от заседание, проведено на 12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на 

отпадъците на територията на община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците  за 2019 г., съгласно приложението. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Четиринадесета.  

Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите през 2019 г. и Предложение относно приемане на Програма  за 

превенция на наркоманиите сред подрастващите  2020/2022 г.  и план  за 

изпълнение на  програмата за 2020 г. 

 

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 

№ 85 

 

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. № 07-01-33/05.02.2020 г. 

отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред 

подрастващите през 2019 г.  и предложение с  вх. № 07-01-38/06-02-2020 г. относно 

приемане на Програма  за превенция на наркоманиите сред подрастващите 2020/2022 г.  

и план  за изпълнение на  програмата за 2020 г., Предложение от Комисията по 

образование, култура и вероизповедания от заседание, проведено на 11.02.2020 г. и 

Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  от  заседание  

проведено на  12.02.2020 г. 

Р Е Ш И: 

1.Приема Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на 

наркоманиите сред подрастващите през 2019 г., съгласно приложението. 

2.Приема Програма  за превенция на наркоманиите сред подрастващите  

2020/2022 г.  и план  за изпълнение на  програмата за 2020 г., съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Петнадесета.  

Отчет на Плана за действие през 2019 г. и План за действие през 2020 г. към 

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг 

за периода 2017-2020 г. 

 

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 

№ 86 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА,  чл.59, 

ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на  приетия план за  

провеждане на заседанията на Общинския съвет през 2020 година, съгласно Решение № 

56/28.01.2020 г. и представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-

01-34/06.02.2020 г.  отчет на Плана за действие през 2019 г. и План за действие през 

2020 г. към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен 

бряг за периода 2017-2020 г., Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта 

и спорта  от заседание  проведено на  12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Приема Отчет на Плана за действие през 2019 година към  Програма за 

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

2020г., съгласно  приложението. 

2. Приема План за действие през  2020 година в изпълнение на  Програма за 

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

2020г., съгласно приложението. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Шестнадесета.  

Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2019 г. в община Червен бряг  и 

приемане на Годишен план за младежта през 2020 г. в община Червен бряг. 

 

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 

№ 87 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.12 и  т.23 от ЗМСМА,                                    

чл.16, ал.1 от Закона за младежта, в изпълнение на  приетия план за  провеждане на 

заседанията на Общинския съвет през 2020 година, съгласно Решение № 56/28.01.2020 

г. и представените от Кмета на общината  в Общински съвет с вх. № 07-01-

36/06.02.2020 г. отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2019 г. в община 

Червен бряг  и предложение за приемане на Годишен план за младежта през 2020 г. в 

община Червен бряг, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  

от заседание  проведено на  12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Приема Отчет за изпълнение  на Плана за  младежта  през 2019 г.  в община 

Червен бряг , съгласно приложението. 

2.Приема  Годишен план за младежта през 2020 г. в община Червен бряг, 

съгласно приложението. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Седемнадесета. 

 Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност  в 

община Червен бряг през 2020 година и План за изпълнението й  

 

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

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

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, 

ал.2 от Закона за  народните читалища и представеното от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-27/05.02.2020 г. предложение за приемане на Програма 

за развитие на читалищната дейност  в община Червен бряг през 2020 година и План за 

изпълнението й, Предложение от Комисията по образование, култура и 

вероизповедания от заседание, проведено на 11.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

Приема Програма за развитие на читалищната дейност  в община Червен бряг 

през 2020 година и План за изпълнението й, съгласно приложението. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Осемнадесета. 

 Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалиди на 

територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност).  

 

 

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 

№ 89 

 

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

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

2020 г., съгласно решение № 56/28.01.2020 г. и представената от Кмета на общината  в 

Общински съвет с вх. № 07-01-26/05.02.2020 г. информация относно пенсионерските 

клубове и клубовете на инвалиди на територията на община Червен бряг 

(регистрирани, състояние, дейност), Предложение от Комисията  по социална 

политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от заседание  проведено на 

12.02.2020 г., 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалиди 

на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност), съгласно 

приложението. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Деветнадесета.  

Предложение относно провеждане на редовно заседание на Асоциация по В и К на 

обособена територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-

Плевен на 24.02.2020 г. 

 

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 

№ 90 

 

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. № 18-00-4/31.01.2020г. 

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 24.02.2020 г., представеното от Кмета на общината в 

Общински съвет с вх. № 07-01-22/03.02.2020 г. предложение относно провеждане на 

редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана  от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Плевен на 24.02.2020 г.; Предложение от 

Комисията по устройство на територията , благоустрояване, комунални дейности и 

екология от  заседание, проведено на 12.02.2020 г. 

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 24.02.2020 

г. 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 2019 г. – да гласува „ЗА“ 

По т. 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнението на бюджета на АВиК 

– Плевен за календарната 2019 г. – да гласува „ЗА“ 

По т. 3. Приемане на бюджет на АВиК – Плевен за календарната 2020 г. – да 

гласува „ЗА“ 

По т. 4. Други – да гласува в интерес на общината. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесета.  

Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

 

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 

№ 91 

 

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

на общината с вх. № 07-01-37/06.02.2020г.  относно отпускане на  еднократна 

финансова помощ на граждани и съгласно утвърдени с  решение № 71 /29.01.2016 г. 

Критерии  за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Червен бряг, Предложение от Комисията по здравеопазване, младежта и спорта  и 

Комисията  по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  от  

заседание  проведено на 12.02.2020 г., 

Р Е Ш И: 

1.Да  се отпусне финансова помощ в размер на 400лв. на Я. А. Б.  от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

         2.Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на М. Ц. И. от с.Девенци, 

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

финансова помощ. 

3. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200лв. на В. А. А. от гр. Койнаре, 

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

финансова помощ.  

         4. Да  не се отпуска  финансова помощ на Б. Д.  Б. от гр.Червен бряг, Ж.К. 

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

на еднократна финансова помощ. 

      5. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 300лв. на Д. Г. В. от 

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

еднократна финансова помощ. 

 6. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 100лв.  на  М. О. А. от  гр.Червен 

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

финансова помощ. 

  7. Да не се отпуска  финансова помощ  на  С. Б. П. от гр. Койнаре, ул. „., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

      8. Да не се отпуска финансова помощ на М. А. М. от с. Горник, ул.„.., поради 

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

еднократна финансова помощ. 



9. Да не се отпуска финансова помощ на К. П. Й. от с.Горник , ул. „..., поради 

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

еднократна финансова помощ. 

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

липса на основание по раздел III, чл.5, ал.2, т.8 и по раздел III,чл.5, ал.2, т.4 от 

Критериите  за отпускане на еднократна финансова помощ от Критериите  за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

         11.Да  се  отпусне  финансова помощ  в размер на 300лв. на Д. В.Д. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ. 

12. Да се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв. на Д. Л. Й. от гр.Червен 

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

еднократна финансова помощ.  

         13. Да  се отпусне  финансова помощ в размер на 200 лв. на   М. С. А. от гр.Червен 

бряг, ул. „…. 

      14. Да не се отпуска  финансова помощ на  В. Х. Д. от с.Чомаковци, ул. 

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

на еднократна финансова помощ. 

  15. Да не се отпуска  финансова помощ на  Л. А. М. от гр.Койнаре, ул. „.., 

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

еднократна финансова помощ. 

      16. Да се отпусне финансова помощ в размер на 300лв. на Н. М. В-Н. от 

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

еднократна финансова помощ. 

 17.  Отлага обсъждането на заявлението от  М. М. Ш. от с. Бресте, ул.„.. за  

допълнително окомплектоване на документите. 

 

 

  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 5  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 19.02.2020 г. 

 

Относно:  Точка: Двадесет и първа.  

Предл. относно сключване на договор за стопанисване и поддържане на гробищни 

паркове в гр. Червен бряг 

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

и 1  въздържал  се от общо 26  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 

 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 

от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба за устройство и управлението на гробищните паркове и 

за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Червен 

бряг, приета с реш. № 707/25.06.2010 г., изм. с реш. № 738/30.10.2017 г. на ОбС Червен 

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

32/05.02.2020 г. предложение относно сключване на договор за стопанисване и 

поддържане на гробищни паркове в гр. Червен бряг, Предложение от Комисията по 

финансово стопанска политика и бюджет от заседание, проведено на 11.02.2020 г. и 

Предложение от Комисията  по  устройство на територията, благоустрояване, 

комунални дейности и екология от заседание, проведено на 12.02.2020 г. 

 

 Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да се сключи договор за стопанисване и поддържане на новия и 

стария гробищни паркове в гр. Червен бряг между община Червен бряг, със седалище и 

адрес на управление:  гр. Червен бряг, ул. „Антим I“  № 1, ЕИК 000414154, 

представлявана от д-р Цветан Костадинов – кмет на община Червен бряг и „Хърхов“ 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис“ № 2, 

ЕИК 203417990, представлявано от Тошко Тодоров в качеството му на управител. 

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

сключване    на договора. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

         

 

/Петьо Костов/  

 



 

 

 


