
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 
 

Препис-извлечение от протокол № 1 
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 11.11.2019 г. 

 
Относно: Точка първа  
Избор на председател на Общинския съвет Червен бряг- мандат 2019-2023 година 
/избиране на комисия за провеждане на процедурата за избор на председател на            
Общински съвет/ 
 

Общински съвет Червен бряг на основание резултатите от проведените         
гласувания за избиране на комисия за провеждане на процедурата за избор на            
председател на Общински съвет и Избиране на председател на комисията за           
провеждане на процедурата за избиране на председател на Общинския съвет, (28 гласа            
ЗА, без против и без  въздържали се от общо 28 гласували общински съветници) , прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1 

 
Общински съвет Червен бряг за изпълнение на условията за тайно гласуване , 

съгласно изискванията на  чл.24, ал.1  от ЗМСМА  за избор на председател на 
Общинския съвет, 

Р Е Ш И: 
1.Избира комисия за провеждане на тайното гласуване за избор на председател           

на Общински съвет Червен бряг за мандат 2019 –2023 година, в състав: 
Председател :           Георги Христов Георгиев 
Членове: Петко Ивайлов Петков 

Марио Киров Рангелов 
Красимир Алеков Евтимов 
Пламен Иванов Спасов 

 
 
ВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ по т.1  
ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 
най-възрастен общински съветник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 1 
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 11.11.2019 г. 

 
Относно: Точка първа 
Избор на председател на Общинския съвет Червен бряг - мандат 2019-2023 година 

/Приемане образец на бюлетината, начин на гласуване, действителност и         
недействителност на бюлетините/ 

 
Общински съвет Червен бряг 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 
№ 2 

 
Общински съвет Червен бряг за изпълнение на условията за тайно гласуване , 

съгласно изискванията на  чл.24, ал.1  от ЗМСМА  за избор на председател на 
Общинския съвет приема образец на бюлетината, начин на гласуване, действителност и 
недействителност на бюлетините, както следва: 

Бюлетина – с надпис: 
Бюлетина за избиране на Петьо Веселинов Костов за председател на Общински           

съвет Червен бряг за мандат 2019 – 2023 година. И отдолу поставени две квадратчета              
пред които е  изписано - ЗА и Против .  

Който е ЗА избиране на Петьо Веселинов Костов за председател отбелязва в            
квадратчето  ЗА  знак Х или V  с химикал със син цвят  

Който е против отбелязва в квадратчето ПРОТИВ знак Х или V с химикал              
със син цвят  

Бюлетината е подпечатена с печата на Общинския съвет. 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
     ЧЕРВЕН БРЯГ    
       БЮЛЕТИНА  
ЗА ИЗБИРАНЕ НА  
ПЕТЬО ВЕСЕЛИНОВ КОСТОВ ЗА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ-  
МАНДАТ 2019 ГОДИНА-2023 ГОДИНА 
 
  

     ЗА  
 



 
     ПРОТИВ  
Гласуването се извършва в тъмната стая. Пред стаята са поставени прозрачна           

урна, пликове, бюлетини и списък на общинските съветници в Общински съвет Червен            
бряг. Всеки общински съветник отива пред комисията, която му предоставя бюлетина           
и плик. Влиза в тъмната стая и отбелязва своя вот със знака Х или V с химикал със син                   
цвят който е поставен в кабината, поставя бюлетината в плик , излиза, пуска плика в               
урната и се подписва във списъка за гласуване за избиране на председател на             
Общинския съвет.  

Бюлетината е действителна ако : 
1.Бюлетината е по установения образец; 
2. Бюлетината съдържа печат  на Общинския съвет 
3.В квадратчето за гласуване има поставен знак "Х" или „V“ с химикал, пишещ 

със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на общинския съветник.. 
4. Поставеният от общински съветник  знак "Х" или „V“ с химикал, пишещ със 

син цвят, излиза извън едното квадратче, но не навлиза в  другото квадратче  
5. В бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или 

други знаци. 
Бюлетината е недействителна, когато: 
1.Няма поставен знак "Х"" или „V“  с химикал, пишещ със син цвят, в нито 

едно от квадратчетата за гласуване. 
2. Има поставен знак "Х" " или „V“ с химикал, пишещ със син в повече от едно 

квадратче за гласуване,  
3. Поставеният знак "Х" " или „V“ с химикал,  пишещ със син цвят, засяга 

повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на 
общинския съветник.  

4. Бюлетината не съдържа  печат на Общинския съвет 
5. Бюлетината не е по установения образец 
6. Върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или 

други знаци. 
 7.Бюлетина попълнена с химикал с  цвят различен от синия се счита за 

недействителна. 
 
 
ВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  по 1:  
ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 
най-възрастен общински съветник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Препис-извлечение от протокол № 1 
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 11.11.2019 г. 

 
Относно: Точка първа 
 Избор на председател на Общинския съвет Червен бряг - мандат 2019-2023 година 
 

Общински съвет Червен бряг прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 3 
 

Общинският съвет Червен бряг на основание чл.24 , ал.1 от ЗМСМА и            
резултатите от проведеното тайно гласуване:  

Гласували 20 общински съветници от общо 29 съветници в Общински съвет           
Червен бряг;  

 Намерени пликове в избирателната кутия- 20 бр. 
 Празни пликове –0 
 Недействителни гласове – 1  
 Действителни гласове- 19 
 от  тях  
ЗА ИЗБИРАНЕ  на Петьо Веселинов Костов -16 
ПРОТИВ  -3,  
Р Е Ш И: 

Избира Петьо Веселинов Костов за председател на Общински съвет Червен бряг за            
мандат 2019-2023 година.  
 

 
 
ВОДЕЩ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  по т.1:  
ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 
най-възрастен общински съветник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 
 
 

Препис-извлечение от протокол № 1 
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 11.11.2019 г. 

 
Относно: Точка втора 
Предложение относно избиране на временна комисия за разработване на         

правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии          
и взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2019-2023 г. 
 

Общински съвет Червен бряг прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 4 

 
Общински съвет Червен бряг, на основание чл. 21, ал.1, т.1 и за изпълнение             

разпоредбите на чл.21, ал.3 от ЗМСМА,  
РЕШИ: 

1. Избира временна комисия за разработване на Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация –мандат 2019-2023 година  в състав от 7 членове , както следва: 

Председател: Атанас Цветанов Атанасов- общински съветник  
Членове:        Георги Христов Георгиев- общински съветник  

 Илиан Георгиев Илиев- общински съветник  
 Марио Киров Рангелов- общински съветник  
 Тодор Иванов Тодоров- общински съветник  
 Пламен Иванов Спасов- общински съветник  
 Ганка Нинова Василева- общински съветник  

 
Забележка: Броят на членовете на комисията е приет  с  23 гласа ЗА, без против и без 
въздържали се от общо 23 гласували общински съветници при общ брой 29 на 
съветниците в Общинския съвет 

Поименният състав на комисията е приет   с  27 гласа ЗА, без против и 1 
въздържал се от общо 28 гласували общински съветници при общ брой 29 на 
съветниците в Общинския съвет 

Председателят на комисията е избран с  26 гласа ЗА, без против и 1 въздържал се 
от общо 26 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в 
Общинския съвет. 
 
 
Водещ заседанието по т.2: 
ПЕТЬО КОСТОВ 
Председател на Общински  
съвет- Червен бряг 


