ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение №
8/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
гр. Левски, 12.09.2016г.
относно: Промяна наименованието на проект „Реконструкция,
ремонт, включително и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства, закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Осъм-1894”
с. Градище, общ. Левски”, прието с решение № 128 от 30.06.2016г.
на Общински съвет – Левски във връзка с кандидатстване на
Народно читалище „Осъм-1894” 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.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Отменя наименованието на проекта „Реконструкция, ремонт,
включително и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства, закупуване на
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Осъм-1894”
с. Градище, общ. Левски” и приема новото наименование „Ремонт и
възстановяване на читалищен клуб и библиотека в УПИ IV-309 в
стр. кв. 46 с. Градище, общ. Левски“.
2. Променя т.3 от раздел III на Решение № 128/30.06.2016г. на
Общински съвет – Левски, както следва:
"Сдружение с наименование Народно читалище "Осъм - 1894"
с ЕИК 000404256, със седалище и адрес на управление: с.Градище,
общ.Левски, върху общински недвижим имот, представляващ:

Сграда – едноетажна масивна, със застроена площ 325.40 кв.м.,
построена в упи ІV, кв.46 по ПУП на с. Градище.
Правото на строеж се учредява във връзка с кандидатстване
за подпомагане 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. за изпълнение на проект
„Ремонт и възстановяване на читалищен клуб и библиотека в УПИ
IV-309 в стр. кв. 46 с. Градище, общ. Левски“.
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”

