
 
 

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:   
 
 

18.04.2018г. /сряда/    
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:30    
часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2017г. 

2. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България.   

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България. 
 

 
ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
15:00 часа в стая 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2017г. 
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2. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 

реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България. 

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България.  

4. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. 
/помещение в гр.Левски, ул.”Крум Попов” № 9/  
 
ПК  по здравеопазване и социални дейности – от 15:30 
часа в зала 306 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2017г. 

2. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България. 

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
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транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България. 
 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 15:30 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2017г. 

2. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България. 

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България. 
 
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. Отчет за читалищната дейност през 2017г.  
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2017г. 
3. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 

реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
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трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България.   

4. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България. 

 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа, в зала 
304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Отчет за читалищната дейност през 2017г.  
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2017г. 
3. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по 

реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, 
за реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре 
свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на 
трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
TEN-T  транспортни мрежи” на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния – България. 

4. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване 
собственото участие на Община Левски в реализацията на 
проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T  транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество 
Interreg V-A Румъния – България. 

 
 

 
 

 


