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:
19.09.2016 г. /понеделник/
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по
изпълнение на решенията, етика – от 14:00 часа, в зала 304
на общината при
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Искане от „Българска телекомуникационна компания”
ЕАД за сключване на нов договор за наем на 44,26 кв.м. от
покривно пространство на сграда – Дом Паметник Адалберт
Антонов-Малчика” за срок от 10 години /приемо-предавателна
станция/.
2. Искане за определяне нов размер на такса смет на
недвижим имот в гр. Левски
3. Участие на Община Левски в Общо събрание на
Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен на
30.09.2016г. и определяне на представител.
4. Изменение в Наредба № 15/15.02.2008г. за определяне
размера на местните данъци на територията на Община
Левски.
5. Разпореждане с МПС, собственост на кметство
Градище.
6. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.
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. Увеличаване субсидията на ФК „Ювентус - 95”
с. Малчика за сезон ЕСЕН – 2016г.
2. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.

ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно
с Обществения съвет към община Левски – от 16:30 часа
в зала 304 на общината при
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.
Дневен ред на Обществения съвет :
1. Молби за отпускане на финансови помощ за лечение.
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. Искане от „Българска телекомуникационна компания”
ЕАД за сключване на нов договор за наем на 44,26 кв.м. от
покривно пространство на сграда – Дом Паметник Адалберт
Антонов-Малчика” за срок от 10 години /приемо-предавателна
станция/.
2. Изменение в Наредба № 15/15.02.2008г. за
определяне размера на местните данъци на територията на
Община Левски.
3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в
с. Градище.
4. Продажба на поземлен имот УПИ ІІ-37 с площ 1280
кв.м. в квартал 24 по плана на с. Малчика.
5. Учредяване право на пристрояване на сграда,
построена върху общински имот, находящ се в с.Обнова.
6. Увеличаване субсидията на ФК „Ювентус - 95”
с. Малчика за сезон ЕСЕН – 2016г.
7. Отпускане на финансови средства на кметство
Стежерово за храмовия празник на църквата.
8. Отпускане на финансови средства за празника на
с. Трънчовица – 01 и 02.10.2016г.
9. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.
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20.09.2016г. /вторник /
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. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.
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. Искане от „Българска телекомуникационна компания”
ЕАД за сключване на нов договор за наем на 44,26 кв.м. от
покривно пространство на сграда – Дом Паметник Адалберт
Антонов-Малчика” за срок от 10 години. /приемо-предавателна
станция/.
2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в
с. Градище.
3. Продажба на поземлен имот УПИ ІІ-37 с площ 1280 кв.м.
в квартал 24 по плана на с. Малчика
4. Учредяване право на пристрояване на сграда,
построена върху общински имот, находящ се в с.Обнова.
5. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за
2015г.
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