
 
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:     
 
 
 

20.12.2016 г. /вторник /   
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00    
часа, в зала 304 на общината при  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

         1. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г.  
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски.  
       3. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот 
№ 000278, „Кариера,чакъл” в землището на с. Асеновци.   
       4. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в гр. Левски.    
       5. Разделяне на поземлен имот № 000131 с начин на 
трайно ползване „Друга селищна територия”, площ 50,831 дка 
в землището на с. Малчика.  
       6. Разделяне на поземлен имот № 000247 с начин на 
трайно ползване „Пасище, мера”, площ 29,602 дка в 
землището на с. Козар Белене.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 16:00 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      
 
        1. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г. 
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски. 
       3. Актуализиране на програмата за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.   
       4. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот 
№ 000278, „Кариера,чакъл” в землището на с. Асеновци.   
       5. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в гр. 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. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г. 
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски. 
       3. Отпускане на финансови средства за застраховки. 
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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. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г. 
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски. 
       3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в с. Изгрев.  
       4. Отпускане на финансови средства за застраховки. 
 
 
ПК  по здравеопазване и социални дейности съвместно 
с Обществения  съвет към община Левски – от 16:00 часа 
в зала 304 на общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
        1. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г.  
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски.  
 

Дневен ред на Обществения съвет :  
 

          1. Молба за отпускане на еднократна финансова помощ.   
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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. Одобряване на План – сметка на необходимите 
средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2017г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2017г.  
       2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски.  
       3. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в с. Изгрев. 
       4. Актуализиране на програмата за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.   
 
 


