
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 18  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 05.03.2021 г. 

Относно: Точка: Първа.  

Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 г., 

Решение №  93 от 24.03.2020 г., решение № 259 от 27.11.2020 г., т. 1, първо тире 

„Срок за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за удължаване срока за 

погасяване на кредит към „Фонда за органите на местно самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 1023/17.10.2018 г. 

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

без  въздържали  се от общо 24  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 323 

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

представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-58/04.03.2021 г. 

предложение относно изменение и допълнение на Решение № 999 от 26.06.2018 г., 

Решение №  93 от 24.03.2020 г., решение № 259 от 27.11.2020 г., т. 1, първо тире „Срок 

за погасяване“ на Общински съвет – Червен бряг, за удължаване срока за погасяване на 

кредит към „Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, 

сключен съгласно Договор № 1023/17.10.2018 г., 

Р Е Ш И: 

1. Отменя Решение №322 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Червен бряг, 

поради допусната техническа грешка вписано старо решение №93/24.03.2020 г. 

на Общински съвет – Червен бряг, вместо  решение №259/27.11.2020 г. на 

Общински съвет – Червен бряг. 

2. Изменя и допълва свое Решение № 259, с препис-извлечение от протокол № 13 

от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 27.11.2020 г.,  в т. 1, първо 

тире, както следва: 

Било: 

- Срок за погасяване – до 25.03.2021 г. с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

Става: 

- Срок за погасяване – до 25.12.2021 г. с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов да предприеме 

и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе 

всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката  

на искане за удължаване срока на погасяване на Кредит № 1023/17.10.2018 г., както и 

неговото подписване с „Фонда за органите на местно самоуправление в България – 

ФЛАГ“ ЕАД. 

3.Разрешава предварително изпълнение на взетото Решение, с цел предотвратяване 

на наказателната лихва за просрочие. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

     Препис-извлечение от протокол № 18  

     от заседание на Общински съвет –  

     Червен бряг, проведено на 05.03.2021 г. 

 

Относно: Точка: Втора.  

Информация относно писмо  вх. № 04-08-10/17.02.2021 г. на  Главен директор 

на  ГД „Оперативна програма Околна среда“ и ръководител на УО на ОПОС 

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

и 1  въздържал  се от общо 23  гласували общински съветници при общ брой 29 на 

съветниците в Общинския съвет,  прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 324 

 

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

изпълнение на т.3 от свое  решение № 297/25.02.2021 г. относно провеждане на 5 март 

2021 г. на извънредно заседание на което да се обсъди  полученото писмо и всички 

документи касаещи  санкцията  по водния цикъл, представената от Кмета на общината 

с вх. № 07-01-55/02.03.2021 г. информация относно писмо  вх. № 04-08-10/17.02.2021 г. 

на  Главен директор на  Главна дирекция  „Оперативна програма Околна среда“ и 

ръководител на УО  на ОПОС, устно предложение от  общински съветник Мирослав 

Макавеев, направено на заседанието на  Общинския съвет  за сформиране на  комисия 

за проверка, 

Р Е Ш И: 

Членовете на Комисията по финансово стопанска политика и бюджет и  

членовете на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални 

дейности и  екология,  съвместно с представители от Общинска администрация, 

определени от Кмета на общината, да   направят цялостна проверка по проектирането, 

изпълнението , фактурирането, санкциите на проект "Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за  питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг.“ 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:   

 

 /Петьо Костов/  

 

 

 


