
 
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:   
 
 

19.03.2018г. /понеделник/    
 
 
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. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   

2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  

4. Годишен отчет за 2017г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски.   

5. Сключване на анекс към Договор за наем на общински 
мери и пасища.   

6. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, 
мери и ливади за 2018г.   

7. Определяне на пълномощен представител на Община 
Левски в Общото събрание на Асоциация Общински гори. 

8. Отдаване под аренда на други трайни насаждения, 
общинска собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, 
с.Обнова и с.Стежерово.   

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

10. Отдаване под наем на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни 
граждани през стопанската 2018/2019г.  

11. Годишен наем на ползване на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.    
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ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
16:00 часа в стая 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   

2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  

4. Приемане на Програма за енергийна ефективност на 
Община Левски /2017-2022г./    

5. Предоставяне  безвъзмездно за управление на имот – 
общинска собственост на Професионална гимназия по селско 
стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр. Левски.   

6. Обявяване на имоти – публична общинска собственост 
в частна общинска собственост и учредяване право на строеж 
за изграждане на търговски обект в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.3464 в гр. Левски.   

7. Прекратяване на съсобственост между Община Левски 
и физическо лице върху сграда, находяща се в гр. 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, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   

2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  
 
Заседание на Обществения съвет  -     от 17:00 часа в зала 
304 на общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
        1. Молба за отпускане на финансова помощ за лечение. 
        2. Молби за отпускане на финансова помощ за 
погребение.  
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20.03.2018г. /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. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   

2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г. 

4. Приемане на Програма за енергийна ефективност на 
Община Левски /2017-2022г./    

5. Определяне на пълномощен представител на Община 
Левски в Общото събрание на Асоциация Общински гори.   

6. Промяна на наименованието на социална услуга, 
делегирана от държавата дейност в съответствие с 
регламентираните  социални услуги по чл.36 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане.  

7. Предоставяне  безвъзмездно за управление на имот – 
общинска собственост на Професионална гимназия по селско 
стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр. Левски.   

8. Обявяване на имоти – публична общинска собственост 
в частна общинска собственост и учредяване право на строеж 
за изграждане на търговски обект в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.3464 в гр. Левски.  

9. Промяна на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията 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. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   
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2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 

ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  

4. Промяна на наименованието на социална услуга, 
делегирана от държавата дейност в съответствие с 
регламентираните  социални услуги по чл.36 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане.  

5. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – 
общинска собственост на Професионална гимназия по селско 
стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр. 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 доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски и финансов отчет за 2017г.   

2. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. 
лева.   

3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.  

4. Приемане на Програма за енергийна ефективност на 
Община Левски /2017-2022г./    

5. Промяна на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.    

6. Отдаване под аренда на други трайни насаждения, 
общинска собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, 
с.Обнова и с.Стежерово.   

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

8. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2018/2019г.   

9. Годишен наем на ползване на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.    
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10. Обявяване на имоти – публична общинска 

собственост в частна общинска собственост и учредяване 
право на строеж за изграждане на търговски обект в поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.3464 в гр. Левски.  

11. Прекратяване на съсобственост между Община 
Левски и физическо лице върху сграда, находяща се в            
гр. Левски.  

 
  

 
 

 


