
 
 

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:   

 
 

17.06.2019г. /понеделник/       
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00 
часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :       
 

1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 
периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 

2. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.   

3.Актуализация индивидуалното ползване на пасища, 
мери и ливади за 2019година 

4. Учредяване възмездно право на ползване в упи I-622 и 
упи II-622 кв.40 по ПУП на с.Трънчовица за устройване на 
постоянен пчелин 

5. Приемане на отчета на бюджета на Община Левски за 
2018г. 

6. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски 
 
 
 
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
16:00 часа в зала 304 на общината при  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 
периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 

2. Продажба на 224 кв.м. част от ПИ с идентификатор 
43236.401.1640 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Левски.  

3.  Приемане на отчета на бюджета на Община Левски за 
2018г. 



 2 

4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски 

 
 
 

 
ПК по здравеопазване и социални дейности – от 17:00 
часа в зала 304 на общината при  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ 
ЕООД. Счетоводен баланс към 31.12.2018г. Отчет за 
приходите и разходите за 2018г. Отчет за паричния поток за 
2018г. Отчет за собствения капитал за същия период 

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 
периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 

3. Приемане на отчета на бюджета на Община Левски за 
2018г. 

4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски 

 
 
 
 
 
 
Заседание на Обществения съвет – от 17:30 часа в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Молби за отпускане на финансови средства за 
лечение.     

2. Молба за отпускане на финансови средства за 
погребение.  
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18.06.2019г. /вторник/       
 
 
 
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. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 
периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 

2. Приемане на отчета на бюджета на Община Левски за 
2018г. 

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски. 

 
 
 
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
16:00 часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

  
1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 

периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 
  2. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2018г. 
 4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски. 

 
 

 
 
 
 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 17:00 часа, в зала 
304 на общината при  
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Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ 
ЕООД. Счетоводен баланс към 31.12.2018г. Отчет за 
приходите и разходите за 2018г. Отчет за паричния поток за 
2018г. Отчет за собствения капитал за същия период 

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД за 
периода 01.01.2019г.- 31.03.2019г. 
  3. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.   
 4. Продажба на 224 кв.м. част от ПИ с идентификатор 
43236.401.1640 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Левски.    

5. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2018г. 
6. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 

капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община Левски. 
 
 


