
 
 

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:   
 
 

22.03.2022г. /вторник/       
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   
         5. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година.  
         6. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2022/2023 година 
 
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и безопасност 
на движението по пътищата – от 15:30 часа  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   
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5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 в 

гр.Левски. 
6. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 

кв.113 по ПУП на с.Градище.  
7. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 

на с.Козар Белене.  
8. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 

кв.109 по ПУП на с.Обнова.   
9. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 

по ВиК в обособена територия Плевен на 12.04.2022г. и определяне на 
представител.  

10. Молба от Александър Петров Любенов за учредяване право 
на строеж върху общински имот с идентификатор 43236.401.1533 в 
гр.Левски за построяване на салон за красота и магазин.      
 

 

23.03.2022г. /сряда/       
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 13:30 часа    
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   

5. Определяне състав на Съвет по въпросите на социалните 
услуги към Община Левски.  
 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.    
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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 Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   

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

 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, 
етика – от 15:30 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   

5. Определяне състав на Съвет по въпросите на социалните 
услуги към Община Левски.  

6. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 12.04.2022г. и определяне на 
представител.  

7. Молба от Александър Петров Любенов за учредяване право на 
строеж върху общински имот с идентификатор 43236.401.1533 в 
гр.Левски за построяване на салон за красота и магазин.      
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
 3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

4. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   

5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 в 
гр.Левски. 

6. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 
кв.113 по ПУП на с.Градище.  

7. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 
на с.Козар Белене.  

8. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 
кв.109 по ПУП на с.Обнова.   
         9. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година.  
         10. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2022/2023 година.  

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

 
 
 
 

 


