СЪОБЩЕНИЕ
На 15, 16 и 17 февруари 2021 година в Ритуалната зала на Община Червен брягНародно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, ще се проведат заседания на постоянните
комисии при Общински съвет Червен бряг:
Комисия по образование, култура и вероизповедания –15.02.2021 г. от 14.00 часа
Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни
технологии-15.02.2021 г. от 15.30 часа
Комисия по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права 15.02.2021 г. от 16.30 часа
Комисия по общинска собственост, земеделие, гори и водно стопанство –16.02.2021 г.
от 14.00 часа
Комисия по финансово стопанска политика и бюджет–16.02.2021 г. от 15.30 часа
Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –17.02.2021 г.. от 12.00 часа
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси 17.02.2021 г. от 13.30 часа
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и
екология – 17.02.2021 г. от 15.00 часа
Материали за обсъждане :
1.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
2.Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на
община Червен бряг за първата година от мандат 2019-2023 година.
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии
3. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за
периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.
Докл.: Старши вътрешен одитор и всички комисии
4. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Червен
бряг за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.
Докл.: Старши вътрешен одитор и всички комисии
5. Актуализиран стратегически план за одитните ангажименти за периода 20202022 година.
Докл.: Старши вътрешен одитор и всички комисии
6. Предложение относно определяне размера на основните трудови
възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г.
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

7.Информация за изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Червен бряг за 2020 г.
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии
8.Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Червен бряг за 2021 година.
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии
9. Предложение относно вътрешно компенсаторни промени в План-сметка за
приходите и разходите от такса за битови отпадъци за 2021 год., приета с решение №
263/22.12.2020 г. на Общински съвет Червен бряг
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии
10.Предложение относно приемане на проекта на бюджета на община Червен
бряг за 2021 година.
Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии
11. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на
територията на Община Червен бряг“, съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда за 2020 г.
Докл.: Кметът на общината, Комисия по устройство на територията,
благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по
инвестиционна политика, европейски проекти и информационни
технологии
12. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на
територията на община Червен бряг“, съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на
отпадъците за 2020 г.
Докл.: Кметът на общината, Комисия по устройство на територията,
благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по
инвестиционна политика, европейски проекти и информационни
технологии
13.Предложение относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване на територията на Община Червен бряг за стопанската 20212022 г.
Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство
14.Предложение относно приемане на годишен план за паша и правила за
ползването на пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за
стопанската 2021-2022 г.
Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство
15. Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите
сред подрастващите през 2020 г. и приемане на Плана за 2021 г.
Докл.:Кметът на общината, Комисия по здравеопазване, младежта и
спорта, Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия
по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права
16.Отчет на Плана за действие през 2020 г. към Програма за развитие на
физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г. и
Годишен план през 2021 г. в община Червен бряг за изпълнение на Националната
програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическите дейности 2021-2022 г.
Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и
спорта

17.Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2020 г. в община Червен бряг
и Годишен план за младежта през 2021 г. в община Червен бряг.
Докл.:Кметът на общината и Комисия по здравеопазване, младежта и
спорта
18.Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Червен бряг през 2021 г.
Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по образование, култура
и вероизповедания
19. Отчет за дейността и финансов отчет на Общински социални услуги – ДСП Червен бряг за 2020 година.
Предложение относно увеличаване размера на средствата в общински бюджет,
предвидени за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж“ на
територията на всички населени места в Община Червен бряг.
Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по социална политика,
трудова заетост и етнодемографски
въпроси и Комисия по
инвестиционна политика, европейски проекти и информационни
технологии
20.Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на
територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, финансиране).
Докл.: Кметът на община Червен бряг и Комисия по социална политика,
трудова заетост и етнодемографски въпроси
21.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
22. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот,
представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50.00 кв.м.,
предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев“ от страна на ЖП
гарата, гр. Червен бряг за срок от 5 години.
Докл.: Кметът на общината и Комисия по общинска собственост,
земеделие, гори и водно стопанство
23.Ежемесечен отчет на общинските дружества:
„МБАЛ Червен бряг“ ЕООД
„Медицински център Червен бряг“ ЕООД
„Хърхов“ ЕООД
Докл.: Управителите на общински дружества, Комисия по финансово
стопанска политика и бюджет и Комисия по здравеопазване, младежта и
спорта

ПЕТЬО КОСТОВ
Председател на Общински съвет- Червен бряг
Прикачени файлове с пълния текст на обсъждани материали:

