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

 
 
         Постоянните комисии към Общински съвет – Левски ще 
проведат своите заседания, както следва:     
 

16.05.2016 г. /понеделник/   
 
        ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 15:00 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      
 
        1. Актуализиране състава на местната комисия за 
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове.  
        2. Участие на Община Левски в Сдружение с 
нестопанска цел “МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и 
кандидатстване на Местната инициативна група за 
финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 
19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.   
        3. Учредяване право на строеж за изграждане на 
пристройка на собственик на нежилищна сграда.  
        4. Удължаване срока на договор за учредяване 
безвъзмездно право на ползване.   
        5. Учредяване право на строеж за изграждане на 
пристройка.  
        6. Издаване на Запис на заповед по проект                     
BG05MOP001-1.002 – 0154 ”Активни младежи в община 
Левски”.  
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
15.00 часа, в зала 304 на общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 

 
 1.Отпускане на финансови средства на кметство 
Градище за провеждане събора на селото.  
          2.Отпускане на финансови средства на кметство 
Божурлук за провеждане събора на селото.  
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     3.Издаване на Запис на заповед по проект                     
BG05MOP001-1.002 – 0154 ”Активни младежи в община 
Левски”.  
 
 
ПК  по здравеопазване и социални дейности съвместно 
с Обществен съвет към община Левски – от 16:00 часа в 
зала 306 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
 

1. Участие на Община Левски в Сдружение с 
нестопанска цел “МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и 
кандидатстване на Местната инициативна група за 
финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 
19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.   

 
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
17:00 часа в стая 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

       1. Актуализиране състава на местната комисия за 
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове.  
        2. Участие на Община Левски в Сдружение с 
нестопанска цел “МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и 
кандидатстване на Местната инициативна група за 
финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 
19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.   
        3. Учредяване право на строеж за изграждане на 
пристройка на собственик на нежилищна сграда.  
        4. Удължаване срока на договор за учредяване 
безвъзмездно право на ползване.   
        5. Учредяване право на строеж за изграждане на 
пристройка.  
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17.05.2016 г. /вторник/  

 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:00    
часа, в зала 304 на общината при  
 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
          1. Участие на Община Левски в Сдружение с 
нестопанска цел “МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и 
кандидатстване на Местната инициативна група за 
финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 
19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
"Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020г.   
         2. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Трънчовица.  
        3. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Изгрев.  
 
ПК по икономика, финанси, бюджет – от 17:00 часа в зала 
304 на общината при  

 
       Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
         1. Участие на Община Левски в Сдружение с нестопанска 
цел “МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и 
кандидатстване на Местната инициативна група за 
финансиране на Стратегия за местно развитие по подмярка 
19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 
от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.   
         2.Издаване на Запис на заповед по проект                     
BG05MOP001-1.002 – 0154 ”Активни младежи в община 
Левски”.  
         3.Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Трънчовица. 

4.Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Изгрев. 

5.Отпускане на финансови средства на кметство 
Божурлук за провеждане събора на селото. 

6.Отпускане на финансови средства на кметство 
Градище за провеждане събора на селото. 


