
 
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:     
 

15.12.2014 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. Актуализиране състава на Местната комисия за 
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/    
 2. Заповед № РД-29-17/09.12.2014г. на Областен 
управител-Плевен  
        Жалба относно проведен конкурс за Управител на 
„МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
        3. Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
към 31.10.2014г.   
 4. 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 територията за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2015г. 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 2015г.  
 
 
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. Заявления за отпускане на финансова помощ за 
лечение   
        2. Заявление за отпускане на еднократна финансова 
помощ  
        3. Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
към 31.10.2014г.   
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         4. Рапорт от д-р Ангел Петков Ангелов-ординатор в АГО 
към „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
  5. 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 територията за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2015г. 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 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. Актуализиране състава на Местната комисия за 
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/    
       23. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в 
гр. Левски   
       3. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.   
       4.  Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.10.2014г.   
       5. 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 територията за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2015г. 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 2015г.  
 
 

 
16.12.2014 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. Молба от Иван Пейков Илиев - председател на ХК „Левски” 
гр. Левски  
       2. Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.10.2014г.   
       3. 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 
територията за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2015г. 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 2015г.  
 
 
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. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. 
Левски  
        2. Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
към 31.10.2014г.  
         3. 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 
територията за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2015г. 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 2015г.  
  

 
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. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. 
Левски  
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      2. Продажба за скрап и чрез търг на ДМА по описа на ОП „БКС-
Левски”  
      3. Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.10.2014г.   
     4.  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 територията за обществено ползване в 
населените места на Община Левски за 2015г. 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 2015г.  

      5. Молба от Иван Пейков Илиев - председател на ХК „Левски” гр. 
Левски  
    6.  Заявления за отпускане на финансова помощ за лечение  
    7. Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ  
    8. Заявления за отпускане на финансова помощ за 
погребение  
 
 
 
 
 
 
 
 


