ТЕМИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ

№
1.

Тема
Възстановяване на разходи,
направени от Община Сливо
поле за отводняване на
потенциално
опасни
съоръжения

2.

Собственост на сградата на Да се изпрати писмо до г-н Валентин Атанасов с искане за
бившия техникум в с. Ряхово становище относно направеното предложение за промяна
собствеността на сградата в полза на Община Сливо поле

3.

Борба с комарите

Необходими действия
Да
се
изпрати
напомнително
писмо
до
Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет с молба за
становище относно възможните срокове за възстановяване
на средствата

Да
се
изпрати
напомнително
писмо
до
Междуведомствената комисия за възстановяване и

Отговорник
Срок/забележка
17.06.2016 г.
Областна
администрация Русе – Изпратено
подкрепително
Тодор Георгиев
писмо
за
с.
Малко Враново
наш вх. № 03-074/14.06.2016 г.
Очаква се до
края на м. 07 да
бъдат получени
документите за
други населени
места,
след
което ще бъдат
изготвени
подкрепителни
писма и за тях.
Областна
10.06.2016 г.
администрация Русе – Изпратено
писмо
до
Павлина Бранкова
Община Сливо
поле с наш вх. №
91-002/13.06.2016 г.
Областна
17.06.2016 г.
администрация Русе –
1

4.

5.

6.

7.

подпомагане към Министерски съвет с молба за Тодор Георгиев
становище
Почистване на дигата при с. Да се изготви писмо до Напоителни системи за Областна
17.06.2016 г.
Ряхово
предприемане на действия по компетентност
администрация Русе – Изпратено
писмо
до
Тодор Георгиев
Областна
дирекция
„Земеделие“ и
Напоителни
системи наш вх.
№
53-008/16.06.2016 г.
Собственост
на Да се изпрати писмо до г-н Валентин Атанасов с искане за Областна
10.06.2016 г.
пристанището
становище относно направеното предложение за промяна администрация Русе – Изпратено
собствеността на сградата в полза на Община Сливо поле
писмо
до
Павлина Бранкова
Община Сливо
поле с наш вх. №
91-002/13.06.2016 г.
Търсене на инвеститори, Да се изготви списък на свободни сгради и помещения – Областна
29.07.2016 г.
които да развиват дейност в общинска и държавна собственост, в които може да се администрация Русе –
с.
Ряхово.
Проблеми, развива подходящ за населеното място бизнес. Експерти
РР,
свързани с липса на работни Информацията да се предостави на Министерство на експерти
ДС
и
места,
застаряване
и икономиката, организациите на работодателите в област Община Сливо поле
обезлюдяване на селото
Русе, областните комисии по туризъм, индустрия и нови
технологии и др.
Проблем с арендатора на Да се организира работна среща с г-н Станимир Станчев и Областна
Работната среща
земеделската кооперация
г-жа Десислава Инджова за търсене на решения
администрация Русе – е проведена на
г.
Станимир Станчев и 27.05.2016
Оказано
е
Десислава Инджова
2

8.

9.

съдействие
на
членовете
на
кооперацията за
изготвяне
на
жалба с наш вх.
94-0311/07.06.2016 г.
до
Областния
управител.
Екологични
проблеми
– Да се изпрати писмо до РИОСВ с искане за извършване на Областна
10.06.2016 г.
миризми,
шум, проверка и перманентен контрол
администрация Русе – Изпратено
пречиствателни станции
писмо
до
Павлина Бранкова
РИОСВ с наш
вх. № 91-002/13.06.2016 г.
Получено
е
писмо
от
РИОСВ с наш
вх. № 91-002/29.06.2016 г. с
искане за поподробна
информация. С
писмо наш изх.
№
91-002/08.07.2016 г. е
изпратено писмо
до
Община
Сливо поле
Добиване
на
наносни Да се изпрати писмо до РИОСВ с искане за становище, Областна
Изпратено
отложения от р. Дунав
като се приложат предоставените на приемната документи администрация Русе – писмо
до
РИОСВ с изх. №
Галина Цветанова
3

94-0335/01.06.2016 г.
10. Състояние на пътната мрежа Да се изпрати писмо до г-н Валентин Атанасов с искане за Областна
10.06.2016
г.
становище и предприемане на действия
администрация
– Изпратено
писмо
до
Павлина Бранкова
Община Сливо
поле с наш вх. №
91-002/13.06.2016 г.
11. Състояние на училището
Да се окаже съдействие на ръководството на Община Областна
При
Сливо поле и училището
администрация
– необходимост
Експерти РР
12. Проект
на
Закон
за Проектът да се изпрати на г-жа Мая Манолова – Областна
10.06.2016
г.
възрастните хора
Омбудсман на Република България
администрация Русе – Изпратено
писмо
до
Павлина Бранкова
Омбудсмана на
РБ с наш вх. №
91-002/14.06.2016 г.
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