
 
 

 
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:   
 

13.09.2021г. /понеделник/       
 
ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с 
Обществения съвет – от 14:00 часа  

 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 
баланс към 30.06.2021г.  

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/.  

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  
 5. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски. 
 6. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.    
 7. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.    
  
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 
баланс към 30.06.2021г.  

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/.  

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  
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ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 16:00 часа  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
   

 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 
баланс към 30.06.2021г.  

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/.  

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  

5. Продажба на упи III – 513 в кв.27 по ПУП на с.Трънчовица на 
собственика на законно построени върху имота сгради.  

6. Одобряване изработване на проект за ПУП – Парцеларен 
план за установяване на трасе електропровод за присъединяване 
към електропреносната мрежа на ПИ 43236.312.411 в землището на 
гр.Левски и изменение на ПУП за установяване на конкретно 
предназначение „За фото-електрическа централа“.  

 
   

14.09.2021г. /вторник/       
 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, 
етика – от 14:30 часа 
 
 

1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 
баланс към 30.06.2021г.  
 2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/. 

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  
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ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:30 
часа 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 

баланс към 30.06.2021г.  
 2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/. 

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  

5. Отчет за читалищната дейност през 2020г.  
6. Молба от НЧ „Съгласие 1895“ с.Стежерово за отпускане на 

средства за издаване на книга „История на с.Стежерово“.  
 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 17:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и 
баланс към 30.06.2021г.  
 2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно 
шума, чистотата и околната среда на територията на община 
Левски.   

3. План за действие на община Левски в изпълнение на 
Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 
/2021-2030/. 

4. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  

5. Отчет за читалищната дейност през 2020г.  
6. Продажба на упи III – 513 в кв.27 по ПУП на с.Трънчовица на 

собственика на законно построени върху имота сгради.  
 7. Одобряване изработване на проект за ПУП – Парцеларен 
план за установяване на трасе електропровод за присъединяване 
към електропреносната мрежа на ПИ 43236.312.411 в землището на 
гр.Левски и изменение на ПУП за установяване на конкретно 
предназначение „За фото-електрическа централа“.  
 8. Молба от НЧ „Съгласие 1895“ с.Стежерово за отпускане на 
средства за издаване на книга „История на с.Стежерово“. 


