ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧРВЕН БРЯГ – 22.07.2021 ГОДИНА
РЕШЕНИЕ № 420
Относно: Точка: Първа.
Информация за дейността на Общинска служба „Земеделие”, гр.Червен бряг от
01.07.2020 г. до 30.07.2021г.
РЕШЕНИЕ № 421
Относно: Точка: Втора.
Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2021 г.30.06.2021 г.
РЕШЕНИЕ № 422
Относно: Точка: Трета.
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.)
РЕШЕНИЕ № 423
Относно: Точка: Четвърта. Информация относно състоянието на Общински пазар
гр. Червен бряг.
РЕШЕНИЕ № 424
Относно: Точка: Пета.
Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 26.07.2021 г.
РЕШЕНИЕ № 425
Относно: Точка: Шеста.
Предложение относно приемане на План за действие на община Червен бряг в
изпълнение на Стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие
на ромите (2021-2030 г.)
РЕШЕНИЕ № 426
Относно: Точка: Седма.
Предложение относно даване на съгласие Община Червен бряг да предоставя
социални услуги като доставчик по смисъла на чл.29 от Закона за социалните
услуги.
РЕШЕНИЕ № 427
Относно: Точка: Осма.
Предложение относно одобряване на структура на общинска администрация и
дейностите към нея.
РЕШЕНИЕ № 428
Относно:
Точка: Девета.
Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на
община Червен бряг за 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 429
Относно: Точка: Десета.
Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския
съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните
автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 430
Относно: Точка: Единадесета.
Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.
РЕШЕНИЕ № 431
Относно: Точка: Дванадесета.
Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
РЕШЕНИЕ № 432
Относно: Точка: Тринадесета.
Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на
дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с
методите на арт.
РЕШЕНИЕ № 433
Относно: Точка: Четиринадесета.
Предложение относно даване съгласие за подписване и
одобряване Споразумения /Анекси/ с Концесионери:
„АКВАВИО“ ЕООД за концесия- язовир, находящ се в местност „Нанков
дол“, землище на с. Реселец;
ЦЕНКОВ 2014“ ЕООД за концесия -язовир, находящ се в землището на с.
Ракита в местност „Соватски дол“,
„СИНЧО-91“ ЕООД за концесия водно течение, част от язовир находящ се
в землището на с. Ракита.
РЕШЕНИЕ № 434
Относно: Точка: Петнадесета.
Предложение относно даване съгласие за подписване и
одобряване Споразумение със СД „Сирена – Пешев и Сие“ във връзка с
реализация на проект за обект „Реконструкция на коригиран участък от дере,
стр. кв.179, УПИ І, прилежащ на ул. „Стара планина“

