
 
 

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:   
 

20.10.2020г. /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. Проект за нова Наредба № 9 за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски. 

2. Годишен план за действие по изпълнението на 
Социалните услуги в община Левски за 2021г. 

3. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 
участниците в споразуменията за землищата на Община 
Левски.  

4. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски. 
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
15:30 часа 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Проект за нова Наредба № 9 за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски.  

2. Годишен план за действие по изпълнението на 
Социалните услуги в община Левски за 2021г. 

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски.  
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4. Искане от ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за допускане 

на по-малък брой ученици в IV клас за учебната 2020/2021г.  
5. Молба от ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за 

предоставяне на допълнително оборудване за парната 
инсталация.  

6. Заявление от ДГ „Локомотив“ гр.Левски за закупуване 
на климатик.  

7. Заявление от „СКК Киокушин“ гр.Левски за отпускане 
на безлихвен заем.  

8. Молба от ХК „Левски“ гр.Левски за отпускане на 
безлихвен заем.  

 
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 № 9 за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски. 

2. Годишен план за действие по изпълнението на 
Социалните услуги в община Левски за 2021г. 

3. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. 
/поставяне на преместваем обект - каравана/   

4. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски. 
 

21.10.2020г. /сряда/       
 
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 № 9 за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски.  
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2. Годишен план за действие по изпълнението на 

Социалните услуги в община Левски за 2021г. 
3. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 

участниците в споразуменията за землищата на Община 
Левски.  

4. Одобряване на годишен план за ползване на 
дървесина от общинския горски фонд през 2021г.  

5. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от 
гори, общинска собственост през 2021г.  

6. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски. 
 
 
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 № 9 за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски.  

2. Годишен план за действие по изпълнението на 
Социалните услуги в община Левски за 2021г.  

3. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски.  
 4. Заявления за отпускане на еднократна финансова 
помощ при раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  

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 № 9 за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
Община Левски. 

2. Годишен план за действие по изпълнението на 
Социалните услуги в община Левски за 2021г. 

3. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 
участниците в споразуменията за землищата на Община 
Левски.  

4. Одобряване на годишен план за ползване на 
дървесина от общинския горски фонд през 2021г.  

5. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от 
гори, общинска собственост през 2021г.  

6. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. 
/поставяне на преместваем обект - каравана/   

7. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за 
общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реконструкция, 
паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в 
гр.Левски, находящ се в п.и. с идентификатор                           
№ 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по плана на 
гр.Левски, Община Левски. 

8. Искане от ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за допускане 
на по-малък брой ученици в IV клас за учебната 2020/2021г.  

9. Молба от ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за 
предоставяне на допълнително оборудване за парната 
инсталация.  

10. Заявление от ДГ „Локомотив“ гр.Левски за закупуване 
на климатик.  

11. Заявление от „СКК Киокушин“ гр.Левски за отпускане 
на безлихвен заем.  

12. Молба от ХК „Левски“ гр.Левски за отпускане на 
безлихвен заем.  

 
 


