
 
 

 
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:   
 
 

17.02.2021г. /сряда/       
 
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. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.  
 2. Одобряване на частично изменение на ПУП в землището на 
с.Българене за трасе на оптичен кабел и учредяване право на 
прокарване в обхвата на трасето. 

3. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г. 
4. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г. 
5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021г.  
 

ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с 
Обществения съвет – от 14:00 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.  

2. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за 
покупка на компютърен томограф /скенер/, втора употреба. 

3. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
4. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г.  
5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021г.  
6. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 

раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
7. Молба за отпускане на финансови средства за лечение.     
8. Молба за отпускане на финансови средства за погребение.  
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ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:00 
часа 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски във връзка с промени в 
нормативната уредба за подпомагане на родителите при заплащане 
на такси за дейностите по хранене на децата в задължително 
предучилищно образование.  
 2. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.  

3. Искане от СУ „Крум Попов“, гр.Левски за отпускане на 
средства от целевата субсидия за неотложни строителни дейности.  

4. Заявление от ДГ „Локомотив“ гр.Левски за закупуване на един 
брой климатик.  

5. Заявление от ДГ „Слънце“ гр.Левски за закупуване на 
комбинирано детско съоръжение.  

6. Заявление от Крум Данов за отпускане на средства за 
издаване на книга-албум посветена на с.Българене.  

7. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
8. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г.  
9. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021г.  
 

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. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.  
 2. Одобряване на частично изменение на ПУП в землището на 
с.Българене за трасе на оптичен кабел и учредяване право на 
прокарване в обхвата на трасето.  

3. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
4. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г.  
5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021г.  
6. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от 

УПИ VI, кв.122а по ПУП на с.Обнова. 
7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.3230 

в гр.Левски.  
8. Продажба на УПИ ХI-160, кв.55А по ПУП на с.Трънчовица.  
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18.02.2021г. /четвъртък/       
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
 1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.   
 2. Одобряване на частично изменение на ПУП в землището на 
с.Българене за трасе на оптичен кабел и учредяване право на 
прокарване в обхвата на трасето.  

3. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски във връзка с промени в 
нормативната уредба за подпомагане на родителите при заплащане 
на такси за дейностите по хранене на децата в задължително 
предучилищно образование.  

4. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за 
покупка на компютърен томограф /скенер/, втора употреба.   

5. Искане от СУ „Крум Попов“, гр.Левски за отпускане на 
средства от целевата субсидия за неотложни строителни дейности.  

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

7. Заявление от ДГ „Слънце“ гр.Левски за закупуване на 
комбинирано детско съоръжение.  

8. Заявление от Крум Данов за отпускане на средства за 
издаване на книга-албум посветена на с.Българене.  

9. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
10. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г.  
 11. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2021г. 

12. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от 
УПИ VI, кв.122а по ПУП на с.Обнова. 

13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 
43236.401.3230 в гр.Левски.  

14. Продажба на УПИ ХI-160, кв.55А по ПУП на с.Трънчовица.  
 15.  Пасище, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
 16. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2021г. 
на територията на община Левски.  

17. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, 
мери и ливади през 2021г.    

 
 
 

 



 4 

 
 

19.02.2021г. /петък/       
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
 1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  
– 2020г.  
 2. Пасище, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. 
 3. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2021г. 
на територията на община Левски.  

4. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, 
мери и ливади през 2021г.  

5. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
6. Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление през 2020г.  
7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2021г.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


