
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

На 17.12.2021 година  /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен 

бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе 

заседание на Общинския съвет  при следния  проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник 

 

1.Предложение относно приемане на  план – сметка за приходите и разходите от 

такса за битови  отпадъци  за 2022 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

2.Отчет за постъпилите суми от глоби и санкции във връзка с нарушенията на 

територията на община Червен бряг,  в изпълнение на приетите Наредби през периода  

месец  ноември 2020 г. –месец октомври 2021 г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

3.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.) 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

4.Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

5.Предложение относно  провеждане на извънредно неприсъствено заседание на 

Общото събрание на Асоциация по В И К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД –Плевен. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

6.Предложение относно одобряване структура на общинска администрация и 

дейностите към нея. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

7. Информация относно водените от общината съдебни дела 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

8.Предложение относно актуализация на  бюджета  и на капиталовата програма  

на община  Червен бряг за 2021г. 

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии 

9.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани. 

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова 

заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, 

младежта и спорта 

10.Предложение относно отдаване под наем на  площадка за поставяне на  

преместваем обект /тото пункт/, находяща се в кв. 120, УПИ І, по плана на гр.Червен 

бряг 

Докл.: Кметът на общината и  комисия по общинска собственост, 

земеделие, гори и водно стопанство 



11.Проект на Правилник за организацията  и работата на Общинския фонд за 

подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община 

Червен бряг. 

Докл.: Общински  съветници Георги Иванов Георгиев и Даниел Иванов и 

всички комисии  

 12. Организационни 

  Докл. устно: Председателят на Общинския съвет 

13.Отговор на питания 

 

  

 

 

Предвид  обявената извънредна епидемична  обстановка в Република България,  в 

залата няма да бъдат допускани  лица извън членовете на  общинския съвет и  

ангажираните  служебно лица . Заседанието ще се излъчва  на официалния сайт на 

Община Червен бряг в сектор Общински съвет , в меню „На живо“, ще се предава 

пряко  по местния радиовъзел и ще бъде излъчено по КТ ЕТА на другия ден, и 

повторение в събота 25 декември 2021 година. 

 

 

 

 

ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински 

съвет- Червен бряг 

 

 

Прикачени файлове  с пълния текст на обсъжданите  материали  

 

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии : 


