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:
20.04.2021г. /вторник/
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси,
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията,
етика – от 15:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
4. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(ОП РЧР), процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
5. Закупуване на 1бр. сметосъбирачна машина за обезпечаване
функционирането на системата за управление на отпадъците в
Община Левски.
6. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.1 /магазин/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
7. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.15 /сграда за търговия/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2021г. /отдаване под наем на
Кабинет № 5/
9. Продажба на урегулиран поземлен имот II, кв.19 по плана на
с.Изгрев.
10. Заявление за ползване на абонамент за парко-място в
гр.Левски.

ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с
Обществения съвет – от 15:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за
покупка на нов компютърен томограф /скенер/ за нуждите на
болницата.
4. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
5. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(ОП РЧР), процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
6. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.
7. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.
8. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 16:00
часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
4. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на
религиозна сграда – православен параклис в с.Изгрев.
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21.04.2021г. /сряда/
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00 часа,
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
4. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2021/2021г.
ПК по устройство на територията, общинска собственост
безопасност на движението по пътищата – от 15:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
4. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.1 /магазин/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
5. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.15 /сграда за търговия/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2021г. /отдаване под наем на
Кабинет № 5/
7. Продажба на урегулиран поземлен имот II, кв.19 по плана на
с.Изгрев.
8. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлени
имоти в гр.Левски.
9. Заявление за ползване на абонамент за парко-място в
гр.Левски.
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ПК по икономика, финанси, бюджет – от 16:00 часа
Д Н Е В Е Н

Р Е Д:

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД
гр.Левски. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за
2020г.
2. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото
тримесечие на 2021г.
3. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за
покупка на нов компютърен томограф /скенер/ за нуждите на
болницата.
4. Проект за Общинска програма и План за действие за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Левски 2021-2025г.
5. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
(ОП РЧР), процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
6. Закупуване на 1бр. сметосъбирачна машина за обезпечаване
функционирането на системата за управление на отпадъците в
Община Левски.
7. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.1 /магазин/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
8. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор
43236.401.2376.15 /сграда за търговия/ в кв.76 по плана на гр.Левски.
9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2021г. /отдаване под наем на
Кабинет № 5/
10. Продажба на урегулиран поземлен имот II, кв.19 по плана на
с.Изгрев.
11. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2021/2021г.
12. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане
на религиозна сграда – православен параклис в с.Изгрев.
13. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлени
имоти в гр.Левски.
14. Заявление за ползване на абонамент за парко-място в
гр.Левски.
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