
 
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:     

 
 

17.08.2015 г. /понеделник/ 
 
        ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията – от 15:30 часа, в зала 304 на 
общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      

 
       1. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 
негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 
или части от тях на територията  на Община Левски 
 2. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
 3. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от СОУ „Крум Попов” 
 4. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Максим Горки” 
 5. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Асеновци 
 6. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Неофит Рилски”, с. Обнова 
 7. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Българене 
 8. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Васил Левски”, с. Малчика 
   
 
ПК по здравеопазване и социални дейности – от 16:00 
часа в зала 306 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
 

 1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
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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. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на 
негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 
или части от тях на територията  на Община Левски 
   2. Даване на съгласие за промяна на капиталовата 
програма и бюджет 2015 г. на Община Левски 
   3. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
   4. Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински 
имот 
 5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в 
град Левски  
 
 

18.08.2015 г. /вторник /  
 
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 отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
 2. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от СОУ „Крум Попов” 
 3. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Максим Горки” 
 4. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Асеновци 
 5. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Неофит Рилски”, с. Обнова 
 6. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Българене 
 7. Допускане изключение от минималния брой на 
учениците от ОУ „Васил Левски”, с. Малчика 
 8. Молба от НЧ „Съгласие-1895”, с. Стежерово 
        9.Молба от ХК „Левски”, град Левски за увеличаване на 
субсидията        
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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. Даване на съгласие за промяна на капиталовата 
програма и бюджет 2015 г. на Община Левски 
  2. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
        3. Отпускане на финансова помощ за лични документи 
        4. Молба от НЧ „Съгласие-1895”, с. Стежерово 
        5. Продажба на поземлен имот в град Левски 
        6. Молба от ХК „Левски”, град Левски за увеличаване на 
субсидията          
 
 
 

19.08.2015 г. /сряда/ 
 
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. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 
2014 г. 
 2. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост, в 
землището на град Левски 
       3. Продажба на поземлен имот в град Левски 
 


