
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 64
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 21.10.2019 г. 

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

 
Общинският съвет Червен бряг с явно гласуване с 20 гласа ЗА, без против и              

без въздържали се от общо 20 гласували общински съветници, при общ брой 29 на              
съветниците в Общинския съвет, прие  

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1420 
 

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 21.10.2019 година да се заснеме            

от Кабелна телевизия “ЕТА” и пълен запис от работата на заседанието да се излъчи на               
следващия ден и повторение на 26.10.2019 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 № 64
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 21.10.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Първа.  
Разглеждане на заповед № РД-29-05 от 04.10.2019 година на Областния          

управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане решение №           
1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг. 

 
Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 20 гласа ЗА, без против             

и без въздържали се от общо 20 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1421 

Общински съвет Червен бряг на основание чл.45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА,             
във връзка с писмо с вх.№08-00-28/08.10.2019 г. и заповед № РД-29-05 от 04.10.2019             
година на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане            
решение № 1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг ; представеното от            
ВрИД Кмет на община предложение с вх. № 08-00-28(2)/11.10.2019 г. за ново            
обсъждане на решение № 1410/26.09.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг за             
предоставяне безвъзмездно управление върху обект публична общинска собственост        
представляващо сграда-детска градина със застроена площ от 170 кв. м. находящо се в             
парцел VIII, кв.41 по ПРЗ на с. Реселец, съгласно АОС № 68/29.06.1998 год., във връзка               
с чл. 83, ал.4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите              
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 1 от ЗОС,  

 Р Е Ш И: 
І.Отменя Решение № 1410/26.09.2019 г. на Общински съвет гр. Червен бряг. 
ІІ.Общински съвет гр. Червен бряг предоставя за безвъзмездно        

управление обект публична общинска собственост, представляващ част от сграда         
със застроена площ от 170 кв. м. находяща се в парцел VIII, кв.41 по ПРЗ на с.                 
Реселец, съгласно АОС № 68/29.06.1998 год. включващ: парно помещение с площ           
от 17,29 кв. м., стая - занималня за деца с площ от 21.56 кв. м., тоалетна с площ от                   
2,83 кв. м., спално помещение с площ от 20,78 кв. м., тоалетна с площ от 9 кв. м.,                  
кухня с площ от 15,84 кв. м., ателие с площ от 70 кв. м. за нуждите на ДГ ,.Бодра                   
смяна" - гр. Червен бряг. 

III. Възлага на ВрИД Кмета на Община Червен бряг да издаде Заповед за 
безвъзмездно управление на гореописаната сграда. 
 
 
 
 



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
Препис-извлечение от протокол № 64
от заседание на Общински съвет –  
Червен бряг, проведено на 21.10.2019 г. 

 
Относно:  Точка: Втора.  
Предложение за прехвърляне на училищен автобус от ОУ „Христо Смирненски“          
гр. Червен бряг за безвъзмездно ползване и управление на ПГЗС „Александър           
Стамболийски“ с. Чомаковци, община Червен бряг. 
 

Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 20 гласа ЗА, без против             
и без въздържали се от общо 20 гласували общински съветници при общ брой 29 на               
съветниците в Общинския съвет,  прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1422 

Общински съвет Червен бряг на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,              
представеното от ВРИД Кмет на общината в Общински съвет с вх. №            
07-01-350/11.10.2019 г. предложение за прехвърляне на училищен автобус от ОУ          
„Христо Смирненски“ гр. Червен бряг за безвъзмездно ползване и управление на ПГЗС            
„Александър Стамболийски“ с. Чомаковци, община Червен бряг във връзка с внесени в            
деловодството на община Червен бряг Писмо с вх. № 30-00-404/02.10.2019 г. от            
директора на ПГЗС „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци и Писмо с вх. №            
30-00-407/02.10.2019 г. от директора на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг, във            
връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за придобиване,                      
управление и разпореждане с общинско имущество в община Червен бряг и Решение №             
206/26.06.2012 г. на Общински съвет - Червен бряг, Предложения от Комисията по            
финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и от Комисията по           
образование, култура и вероизповедания от заседание проведено на 15.10.2019 година,  

Р Е Ш И: 
1. Отменя подточка 2 на точка 2 на Решение № 206/26.06.2012 г. със следния             

текст: 
„марка „Хюндай“, модел „Каунти“ с 15+1 места и регистрационен № СА 6955 КТ и              

балансова стойност в размер на 97 800 лв. в полза на юридическо лице на бюджетна              
издръжка – Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг, Булстат:          
000412159“ 
2. Общински съвет – Червен бряг дава съгласие да се учреди безвъзмездно право            

на ползване и управление върху вещи, представляващи частна общинска собственост –           
Автобус марка „Хюндай“, модел „Каунти“ с 15+1 места и регистрационен № ЕН 4908             
КМ и балансова стойност в размер на 97 800 лв. в полза на юридическо лице на               
бюджетна издръжка – Професионална гимназия по земеделско стопанство „Александър         
Стамболийски“ с. Чомаковци, община Червен бряг, Булстат 000183498 – приемащо          



училище на основание § 1 от Допълнителна разпоредба на Постановление №           
253/23.10.2009 г. на Министерски съвет. 

3. Възлага на Кмета на община Червен бряг да издаде заповед за безвъзмездно            
ползване и управление на вещите, представляващи частна общинска собственост, при          
следните условия: 

а. Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е 5 (пет)              
години и започва да тече от момента на тяхното завеждане в балансите на ПГЗС              
„Александър Стамболийски“ с. Чомаковци по стойност, посочена в т.2; 

б. Вещите – частна общинска собственост, обект на настоящото решение, да се използват             
само и единствено за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни             
училища, намиращи се в границата на общината; 

в. Разходите за поддръжка и експлоатация са за сметка на ползвателя и се предоставят от               
целевите трансфери от централния бюджет за компенсиране на безплатния превоз          
на деца и ученици до детски градини и училища на територията на общината             
съгласно чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и             
са в размерите, определени със Закона за държавния бюджет за съответната           
бюджетна година. 

 

4. Възлага на Кмета на община Червен бряг да сключи договор за безвъзмездно            
ползване и управление на вещите – частна общинска собственост. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ:  

 
 

/Петьо Костов/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


