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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
ЗАСЕДАНИЕ
на Общинския съвет на 14.12.2018 год. (петък) от 15,00 часа в Заседателната
зала на Община Левски /ст.304/ с предложение за следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на гр.Левски”.
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски
2. Одобряване на План-сметка за необходимите средства за заплащане на
услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места на Община Левски за 2019г. и определяне размера на таксата за услуги по
събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места за 2019г.
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски

3. Изменение в Наредба № 6 / 31.01.2013г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Левски.
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски

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,
размножават втори път.
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