СЪОБЩЕНИЕ

На 16 , 17 и 18 ноември 2020 година ще се проведат дистанционни заседания на
всички постоянни комисии и ще бъдат разгледани всички материали, както следва:
1.Отчет на Общинските търговски дружества за деветмесечието на 2020 година.
Ежемесечен отчет на общинските дружества:
„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД
„Медицински център Червен бряг“ ЕООД
2.Докладна записка от управителя на „Медицински център –Червен бряг“ ЕООД.
3. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за
периода от м. април 2020 г. до м. септември 2020 г.
4. Информация относно състоянието и ползването на земите от общинския
поземлен фонд.
5.Информация относно готовността на община Червен бряг за зимен сезон 20202021 г.
6.Информация относно състоянието на административното обслужване в
община Червен бряг. Техническа обезпеченост за предоставяне на електронни
административни услуги.
7. 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., № 1021/30.07.2018г., № 1270/23.04.2019 г.)
8.Предложение относно отмяна на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с
Решение №201/25.04.2016 г. изм. и доп с реш. № 245/25.05.2016 г.-приложение 7; изм.
и доп. реш. № 372/26.10.2016 г. ; изм. реш. № 437/16.12.2016 г.; изм. и доп. реш. №
555/28.04.2017г.; изм. реш. № 624/26.06.2017г.; изм. и доп. с реш. № 739/30.10.2017 г.;
изм. и доп.реш. № 991/26.06.2018г.-приложение 5; изм.решение № 1073/23.10.2018 г.приложение № 7 към Раздел XI ; изм.решение № 1316/29.05.2019 г.-приложение № 7
към Раздел XI –адм. Услуги; изм.реш. № 1386/25.07.2019 г.-прилож. № 7 към Раздел XI
–адм. услуги на ОбС-Ч. бряг); изм. реш. № 118/07.03.2019 г. на Адм.съд Плевен –
отм.т.27 от приложение 4; изм.реш.№ 58/28.01.2020 г. на Общински съвет Червен брягизм. прил.7 към раздел ХІ- т.ІІІ) и Приемане на нова Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Червен бряг.
9.Предложение относно приемане на Правилник за допълнение на Правилник за
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация
10.Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община
Червен бряг за периода 2021-2027 година.
11.Предложение относно безвъзмездно придобиване правото на собственост
върху имот, представляващ един брой апартамент, находящ се в с. Телиш - частна
държавна собственост от жилищния фонд на МО, Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ в полза на Община Червен бряг.
12. Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на
община Червен бряг и актуализация в плана на капиталовите разходи за 2020 г.
13. Предложение относно промяна на списъка на улиците, определени по
обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община
Червен бряг“, финансиран със средства по ПМС 373/2019 г.

14.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
15.Предложение относно одобряване на изменение на Подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия
регулационен и застроителен план на гр. Червен бряг“.
16.Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на
подробен устройствен план-план за регулация ( ПУП-ПР) за УПИ ІІ- „за озеленяване“,
кв.40 по регулационния план на с. Телиш, община Червен бряг.
17.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване и
стопанисване на имот с идентификатор № 80501.801.40.6, представляващ сграда със
застроена площ от 206 кв. м - публична общинска собственост, нтп: „За обект комплекс
за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, кв. 119, парцел I, за нуждите на
Пенсионерски клуб „Златна есен“ гр. Червен бряг, Общинската организация на Съюза
на инвалидите в България – Червен бряг и Общинска организация на слепите – Червен
бряг.
18.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на
недвижими имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС № 2235/20.12.2017
год. за нуждите на ПГХТ „ Юрий Гагарин“ – гр. Червен бряг
19.Предложение относно
предоставяне за безвъзмездно управление на
недвижими имоти –публична общинска собственост, съгласно АОС №2236/20.12.2017 г.
за нуждите на ПГЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Чомаковци.
ПЕТЬО КОСТОВ
Председател на Общински
съвет- Червен бряг

Прикачени файлове с пълния текст на обсъждани материали:

