
 
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:     

 
 
 

18.01.2016 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. Определяне на представител на Общински съвет – 
Левски в Областния съвет за развитие на Област Плевен. 
       2. Определяне на представител на Общинския съвет в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България.   
       3. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  
       4. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  
       5. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  
       6. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска 
собственост в с. Българене.    
       7. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 
       8. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.  
       9. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
кметове на кметства в Община Левски. 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности – от 16:00 
часа в зала 306 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
 

1. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  
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3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  

4. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 
5. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

Кмета на Община Левски.  
6. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кметове на кметства в Община Левски. 
7. Молби за отпускане на финансови средства за 

лечение. 
 

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. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  

4. Приемане на продажна цена за имот, находящ се в гр. 
Левски.  

5. Отдаване под наем на част от имот-публична 
общинска собственост в с. Българене.  

6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
общински имот.   

7. Разпореждане с общинско имущество /изменение на 
ПУП/   

8. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 
         9. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.  
         10. Определяне размера на трудовото възнаграждение 
на кметове на кметства в Община Левски. 
 

19.01.2016 г. /вторник/ 
 
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. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  
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2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  

4. Приемане на Програма за развитие на читалищните 
дейности в община Левски за 2016г.  
 5. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 
         6. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.  
         7. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
кметове на кметства в Община Левски. 
 
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. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  

4. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от 
гори, общинска собственост през 2016г.   

5. Одобряване на годишен план за ползване на 
дървесина от общинския горски фонд през 2016г.  

6. Продажба на общински имот с НТП „Изградено 
торище” в землището на с. Варана.   

7. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 
        8. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.  
        9. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
кметове на кметства в Община Левски. 
 
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. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на 
Околната среда на Община Левски.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.  
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3. Приемане на Програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2016г.  

4. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от 
гори, общинска собственост през 2016г.   

5. Приемане на продажна цена за имот, находящ се в гр. 
Левски.  

6. Отдаване под наем на част от имот-публична 
общинска собственост в с. Българене.  

7. Продажба на общински имот с НТП „Изградено 
торище” в землището на с. Варана.   

8. Молби за отпускане на финансови средства за 
погребение.  

9. Молба за отпускане на еднократна финансова помощ.  
10. Приемане бюджет на Община Левски за 2016г. 

         11. Определяне размера на трудовото възнаграждение 
на Кмета на Община Левски.  
         12.  Определяне размера на трудовото възнаграждение 
на кметове на кметства в Община Левски. 

 


