ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 461
гр. Левски, 31.05.2018г.
относно: Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на обреден дом за тъжни ритуали, гр. Левски“, по реда на
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 –
Енергийна
ефективност
„Реконструкция,
ремонт,
оборудване
и/или
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Левски да кандидатства с проектно
предложение „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на обреден дом за тъжни ритуали, гр. Левски“, по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 –
Енергийна
ефективност
„Реконструкция,
ремонт,
оборудване
и/или
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги,
с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 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“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
2. Дейностите включени в проектното предложение, съответстват на
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Левски за периода
2014 – 2020 година.
3. Упълномощава Кмета на Община Левски, да предприеме всички
необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с
проектното предложение.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 17 общински съветници,
Против – 2,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

