О П И С
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2012 г.
/м. юли – м. декември/
11-та сесия – 02.08.2012 г.
161. Кандидатстване от Фондация „Св. Иван Рилски” с проектно
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.
162. Закриване на филиална група на ОДЗ „Пролет”, гр. Левски в с.
Стежерово
163. Издаване на запис на заповед от община Левски в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране
на разходи за ДДС към авансово плащане по договор №
15/322/00445 от 11.10.2010 г. по мярка 322 за Проект „Основен
ремонт на пътна настилка на улици „Патриарх Евтимий” и
„Индустриална” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на
улица „Райко Даскалов”, сключен между Община Левски и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция
164. Предоставяне на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към
Община Левски за функционирането на Център
за
социална превенция с консултативен кабинет и приемна на
обществения възпитател безвъзмездно право на ползване на
помещения
165. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Българене
166. Продажба на МПС
167. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2012 г.
168. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на
Община Левски
169.Кандидатстване на НЧ „Г. Парцалев-1901”, гр. Левски по
програма „ПРИМО”
170. Отпускане на финансови средства за ремонт на неврологично
отделение
171. Отпускане на финансови средства на мажоретния състав –
награда на момичетата от състава
172.Отпускане на финансови средства на кметство с. Изгрев за
провеждане на културни мероприятия по случай събора на с. Изгрев
173. Отпускане на финансова помощ за лечение
174. Отпускане на финансова помощ за погребение
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175. Дарение на недвижим имот на кметство Обнова
- Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода м.
януари 2012 г. – м. юни 2012 г.
176. Промяна на възнагражденията на общинските съветници от
Общински съвет – Левски
177. Промяна на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Левски, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация
178. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане
жилищните
въпроси
на
граждани
с
многогодишни
жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/
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