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:
19.07.2016 г. /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. Заявление за отпускане на персонална пенсия на
децата на Кръстина Димитрова Панталеева от гр.Левски.
2. Приемане на решение за участие на Община Левски в
сдружение с нестопанска цел „ОБЩИНСКИ ФК ЛЕВСКИ 2007”,
гр. Левски и определяне на представител на Общината в него.
3. Искане за определяне нов размер на такса смет на
недвижим имот в гр. Левски.
4. Становище по Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД
– Плевен за периода 2017г.- 2021г. /Бизнес плана се състои
от 164 стр., който желае може да го разгледа в службата./
5. Молба от сдружение „Бъдеще за всички” , гр. Левски за
финансова помощ за оборудване, необходимо за дейностите
на сдружението.
6. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.
ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно
с Обществения съвет към община Левски – от 15:30 часа
в зала 306 на общината при
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Заявление за отпускане на персонална пенсия на
децата на Кръстина Димитрова Панталеева от гр.Левски.
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.

Дневен ред на Обществения съвет:
1. Молби за отпускане на финансови средства за
лечение.
2. Молби за отпускане на финансови средства за
погребение.
ПК по устройство на територията, общинска собственост – от
17:30 часа в стая 304 на общината при
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Осигуряване на финансова подкрепа за Национален
етно фестивал „Фолклорна палитра” 2016г., гр. Левски.
2. Молба от инициативен комитет за финансиране
довършването на паметник на загиналите жители от
с. Асеновци, участвали във войните.
3. Искане за определяне нов размер на такса смет на
недвижим имот в гр. Левски.
4. Становище по Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД
– Плевен за периода 2017г.- 2021г. /Бизнес плана се състои
от 164 стр., който желае може да го разгледа в службата./
5. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.

20.07.2016г. /сряда /
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. Осигуряване на финансова подкрепа за Национален
етно фестивал „Фолклорна палитра” 2016г., гр. Левски.
2. Заявление за отпускане на финансови средства за
награда на състезателите от СКК „Киокушин” гр. Левски.
3. Молба от инициативен комитет за финансиране
довършването на паметник на загиналите жители от
с. Асеновци, участвали във войните.
4. Приемане на решение за участие на Община Левски в
сдружение с нестопанска цел „ОБЩИНСКИ ФК ЛЕВСКИ 2007”,
гр. Левски и определяне на представител на Общината в него.
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5. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007”
гр. Левски за бюджетната 2016г. – сезон ЕСЕН.
6. Молба от „Автомоделен клуб Левски” – гр. Левски за
отпускане на допълнителна субсидия.
7. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.
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. Искане за определяне нов размер на такса смет на
недвижим имот в гр. Левски.
2. Становище по Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД
– Плевен за периода 2017г.- 2021г. /Бизнес плана се състои
от 164 стр., който желае може да го разгледа в службата./
3. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.
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. Осигуряване на финансова подкрепа за Национален
етно фестивал „Фолклорна палитра” 2016г., гр. Левски.
2. Заявление за отпускане на финансови средства за
награда на състезателите от СКК „Киокушин” гр. Левски.
3. Молба от инициативен комитет за финансиране
довършването на паметник на загиналите жители от
с. Асеновци, участвали във войните.
4. Искане за определяне нов размер на такса смет на
недвижим имот в гр. Левски.
5. Молба от сдружение „Бъдеще за всички” , гр. Левски
за финансова помощ за оборудване, необходимо за
дейностите на сдружението.
6. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007”
гр. Левски за бюджетната 2016г. – сезон ЕСЕН.
7. Молба от „Автомоделен клуб Левски” – гр. Левски за
отпускане на допълнителна субсидия.
8. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за
периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.
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