
 
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  Л  Е  В  С  К  И 

 
 
Изх. № РД 08.00-358 
08.03.2016г.        
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ                   
КМЕТА НА ОБЩИНАТА                                    
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ  
НА ОБЩИНАТА 
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ 
 
 

П   О   К   А   Н   А 
 
          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т. 
2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
за мандат 2015-2019 година, свиквам   
 

З А С Е Д А Н И Е  
 

на Общинския съвет на 11.03.2016год. (петък) от 13,30 часа в 
Заседателната зала на Община Левски /ст.304/ с предложение за 
следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   
 

1. Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Промяна в Наредба № 6 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

3. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти. 

/Проект „Създаване на местен капацитет за оценка на 
потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от 
ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР в съответствие с дял IV от Регламент (ЕС) 
1303/2013 за развитие на инфраструктурни проекти в малки селски 
общини от Северна България”/  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  



4. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти. 
 /Проект „Подобряване на трудовата мобилност”/  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 5. Одобрение за кандидатстване на Община Левски, 
самостоятелно или съвместно с община Павликени, по обявена от 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-
2020г., процедура BG16M10З002-2.001 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени 
и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос „Отпадъци 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 6. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция и 
ремонт на религиозна сграда на БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА”  в гр. 
Левски, общ. Левски по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони”, Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата, ландшафта в селските райони и обекти с висока 
природна стойност, включително съответните социално-икономически 
аспекти, както и действия за повишаване на екологичната 
информираност” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г. 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет и ПК по устройство на 
територията, общинска собственост 
 
 
  На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските 
съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския 
съвет.   
 

 
На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата 

се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи 
се до кметството. 
          
 

Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават втори път.  
 
 
 
 
С уважение, 
 
ДОЧКО ДОЧЕВ: 
Председател на Общински съвет         


