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:
02.09.2020г. /сряда/
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по
изпълнение на решенията, етика – от 14:30 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.
3. Продажба на общински недвижим имот с
идентификатор 43236.401.773 в гр.Левски.
4. Определяне на пазарна цена при продажба на
поземлен имот с идентификатор 43236.401.1390 в гр.Левски.
5. Организиране на тържество по случай събора на
с.Българене на 19.09.2020г.
6. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
7. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от
15:30 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.

3. Допускане на паралелки с брой ученици под
минималния норматив, определен съгласно чл.53 и
Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2020/2021г. в неспециализираните
училища в община Левски, на основание чл.68 от Наредбата.
4.Искане от НЧ „Васил Левски-2005“ гр.Левски за
ползване на помещения.
5. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
6. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.

ПК по устройство на територията, общинска собственост и
безопасност на движението по пътищата – от 16:30 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.
3. Продажба на общински недвижим имот с
идентификатор 43236.401.773 в гр.Левски.
4. Определяне на пазарна цена при продажба на
поземлен имот с идентификатор 43236.401.1390 в гр.Левски.
5. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
6. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.
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03.09.2020г. /четвъртък/
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:30
часа,
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.
3. Актуализация индивидуалното ползване на пасища,
мери и ливади за 2020г.
4. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост.
5. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
6. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.
ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с
Обществения съвет – от 15:30 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.
3. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
4. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.
5. Молба за отпускане на финансови средства за
лечение.
6. Молби за отпускане на финансови средства за
погребение.
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ПК по икономика, финанси, бюджет – от 16:30 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелена система на територията на Община
Левски.
2. Правилник за отпускане на еднократна финансова
помощ на жители при раждане/осиновяване на дете в Община
Левски.
3. Продажба на общински недвижим имот с
идентификатор 43236.401.773 в гр.Левски.
4. Определяне на пазарна цена при продажба на
поземлен имот с идентификатор 43236.401.1390 в гр.Левски.
5. Актуализация индивидуалното ползване на пасища,
мери и ливади за 2020г.
6. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост.
7. Допускане на паралелки с брой ученици под
минималния норматив, определен съгласно чл.53 и
Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно
образование за учебната 2020/2021г. в неспециализираните
училища в община Левски, на основание чл.68 от Наредбата.
8. Искане от НЧ „Васил Левски-2005“ гр.Левски за
ползване на помещения.
9. Организиране на тържество по случай събора на
с.Българене на 19.09.2020г.
10. Промяна на водоснабдяването в с.Изгрев.
11. Сигнал от живущите в ЖП блок 2, вход А, ул. „Ал.
Стамболийски“ № 10 за неспазване на реда и спокойствието в
блока.
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