
 
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:     
 

 
 

        Финансовият отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, 
гр. Левски към 30.04.2016г.,  ще се разгледа от всички комисии 
заедно на  21.06.2016г. от 16:30 часа в зала 304 на общината. 
 

 
 

20.06.2016 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. Заявление за отпускане на персонална пенсия на 
децата на Росица Людмилова Асенова от гр.Левски. 
        2. Кандидатстване с проект на Народно читалище 
„Съзнание-1894” с. Асеновци, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г. 
       3. Кандидатстване с проект на Народно читалище 
„Просвета-1927” с. Аспарухово, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г.   
      4. Кандидатстване с проект на Народно читалище  „Осъм-
1903” с. Градище, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020г.    



 2 

 
        5. Преобразуване от публична в частна общинска 
собственост на имот и учредяване безвъзмездно право на 
строеж върху общински имот.  
 
 
ПК  по здравеопазване и социални дейности съвместно 
с Обществен съвет към община Левски – от 16:00 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 Росица Людмилова Асенова от гр. Левски. 
 

 

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 
17:00 часа в стая 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

       1. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се 
в с. Асеновци. 
       2. Учредяване право на пристрояване на сграда, 
построена върху общински имот, находящ се в гр. Левски. 
       3. Продажба на общински имот в гр. Левски.  
       4. Преобразуване от публична в частна общинска 
собственост на имот и учредяване безвъзмездно право на 
строеж върху общински имот.  

 
 

21.06.2016 г. /вторник/  
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
15.00 часа, в зала 304 на общината при  
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Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 

 
       1. Кандидатстване с проект на Народно читалище 
„Съзнание-1894” с. Асеновци, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г. 
       2. Кандидатстване с проект на Народно читалище 
„Просвета-1927” с. Аспарухово, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г.   
       3. Кандидатстване с проект на Народно читалище  „Осъм-
1903” с. Градище, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020г.   
      4. Преобразуване от публична в частна общинска 
собственост на имот и учредяване безвъзмездно право на 
строеж върху общински имот.  
      5. Молба за отпускане на финансови средства за награда 
на Мажоретен състав, гр. Левски.  
      6. Молба за увеличаване субсидията на Хандбален клуб 
„Левски”, гр. Левски с 10 500 лв.  
 
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00    
часа, в зала 306 на общината при  
 

 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

       1. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се 
в с. Асеновци. 
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ПК по икономика, финанси, бюджет – от 17:30 часа в зала 
304 на общината при  

 
       
 

 Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
         1. Учредяване право на пристрояване на сграда, 
построена върху общински имот, находящ се в гр. Левски. 
         2. Продажба на общински имот в гр. Левски. 
         3. Преобразуване от публична в частна общинска 
собственост на имот и учредяване безвъзмездно право на 
строеж върху общински имот.  
        4. Молба за отпускане на финансови средства за награда 
на Мажоретен състав, гр. Левски.  
        5. Молба за увеличаване субсидията на Хандбален клуб 
„Левски”, гр. Левски с 10 500 лв.  
 
 
 

 


