ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
гр. Левски, 12.09.2016г.
относно: Кандидатстване на Община Левски с проектно
предложение „Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен
ремонт, реконструкция и достъпна среда на сградите от училищната
инфраструктура на територията на община Левски – СОУ „Крум
Попов“ гр. Левски“, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за
условията и реда за прилагане на 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.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Одобрява и дава съгласие Община Левски да кандидатства
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, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 25 юли
2016 г. за реализацията на проект „Осъществяване на
енергоспестяващи мерки, основен ремонт, реконструкция и
достъпна среда на сградите от училищната инфраструктура на
територията на община Левски – СОУ „Крум Попов“ гр. Левски“.
2. Удостоверява, че дейностите по посоченият по-горе проект,
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на
Община Левски 2014-2020г.

3. Упълномощава Кмета на Община Левски, да предприеме
всички необходими действия, за подаване на посоченият по-горе
проект пред Управляващия орган, в съответствие с изискванията на
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 21 общински съветници,
Против –няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

