
 
 

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:   

 
 

21.01.2019г. /понеделник/       
 
 

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.Приемане на Общ устройствен план за Община Левски.  
2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2019г.   
3. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.   
4. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  

5. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.    
      
 
ПК по здравеопазване и социални дейности – от 16:00 
часа в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

      1. Приемане на Общ устройствен план за Община Левски.    
      2. Предложение от Кмета на с. Асеновци за отпускане на 
персонална пенсия на Стефка Велчева Николова.   
      3. Молба за увеличаване месечната финансова помощ за 
лица на хемодиализа от община Левски.     
      4. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.  
      5. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  
      6. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.    
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Заседание на Обществения съвет – от 16:30 часа в зала 304 на 
общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      

 
1. Молба за отпускане на финансови средства за 

лечение.   
2. Молба за отпускане на финансови средства за 

погребение.  
         
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
17:00 часа в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Приемане на Общ устройствен план за Община 
Левски.      

2. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за 
авансово плащане на ДДС /162 205,30 лв./ по договор за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ                         
№ 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. за „Реконструкция и 
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и 
съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Левски по 
подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР  2014-2020г., сключен между 
Община Левски и Държавен фонд „Земеделие”.  

3. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за 
авансово плащане /811 026,50 лв./ по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ№15/07/2/0/00093/14.11.2017г. 
за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в 
гр.Левски по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г., 
сключен между Община Левски и Държавен фонд 
„Земеделие”.  

4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019г.   

5. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.  
6. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  

7. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.    
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22.01.2019г. /вторник/       
 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 15:30 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :       
 

1. Предложение от Кмета на с. Асеновци за отпускане на 
персонална пенсия на Стефка Велчева Николова.   

2. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за авансово 
плащане на ДДС /162 205,30 лв./ по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. 
за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в 
гр.Левски по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г., 
сключен между Община Левски и Държавен фонд „Земеделие”.  

3. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за авансово 
плащане /811 026,50 лв./ по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. 
за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в 
гр.Левски по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г., 
сключен между Община Левски и Държавен фонд „Земеделие”.  

4. Приемане на Общ устройствен план за Община Левски.  
5. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.  
6. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  

7. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община 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. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за авансово 
плащане на ДДС /162 205,30 лв./ по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. 
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за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в 
гр.Левски по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г., 
сключен между Община Левски и Държавен фонд „Земеделие”.  

2. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в 
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция за авансово 
плащане /811 026,50 лв./ по договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. 
за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в 
гр.Левски по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР 2014-2020г., 
сключен между Община Левски и Държавен фонд „Земеделие”.  

3. Приемане на Общ устройствен план за Община Левски. 
4.  Молба за увеличаване месечната финансова помощ за 

лица на хемодиализа от община Левски.     
5. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.  
6.  Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  

7. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.    
      

 
 

23.01.2019г. /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. Приемане на Общ устройствен план за Община Левски.   
2. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.   
3. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 

кмета на Община Левски и кметове на кметства в Община 
Левски.  

4. Определяне размера на трудовото възнаграждение на 
Кмета на Община Левски.    
      

 
  

 
 

 


