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:
16.03.2021г. /вторник/
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси,
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията,
етика – от 14:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Молба от църковно настоятелство при Църква „Света Тройца“
с.Обнова за възстановяване правото на собственост върху
земеделски земи.
2. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
3. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с
Обществения съвет – от 14:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
2. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
3. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд
„Социална закрила” с проект „Подобряване на материалната база на
Домашен социален патронаж - гр. Левски”.
4. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.
5. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.

ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:00
часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
2. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
3. Отпускане на финансова помощ за спортни клубове от
Община Левски.
17.03.2021г. /сряда/
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00 часа,
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
2. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
3. Молба от църковно настоятелство при Църква „Света Тройца“
с.Обнова за възстановяване правото на собственост върху
земеделски земи.
4. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския
поземлен фонд за стопанската 2021/2022г.
5. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и
ливади за 2021г.
6. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2021/2021г.
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ПК по устройство на територията, общинска собственост
безопасност на движението по пътищата – от 14:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
2. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1247
в гр.Левски.
4. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.2376 по КККР на гр.Левски.
5. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.773 по КККР на гр.Левски.
6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху Сграда с
идентификатор 43236.401.2061.1 по КККР на гр.Левски.
7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в гр.Левски.
8. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост в с.Българене.
9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в
с.Асеновци.
10. Заявление от Радослав Питовски за разполагане на кафе
автомати на територията на Община Левски.
ПК по икономика, финанси, бюджет – от 15:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
2. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на
р. Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община
Летница,
Община
Левски,
Община
Никопол,
Областна
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.
3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1247
в гр.Левски.
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4. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.2376 по КККР на гр.Левски.
5. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.773 по КККР на гр.Левски.
6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху Сграда с
идентификатор 43236.401.2061.1 по КККР на гр.Левски.
7. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в гр.Левски.
8. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска
собственост в с.Българене.
9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на
общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в
с.Асеновци.
10. Заявление от Радослав Питовски за разполагане на кафе
автомати на територията на Община Левски.
11. Молба от църковно настоятелство при Църква „Света
Тройца“ с.Обнова за възстановяване правото на собственост върху
земеделски земи.
12. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд
„Социална закрила” с проект „Подобряване на материалната база на
Домашен социален патронаж - гр. Левски”.
13. Годишен наем за ползване на земеделски земи от
общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022г.
14. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и
ливади за 2021г.
15. Отпускане на финансова помощ за спортни клубове от
Община Левски.
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