
 
 

 
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:   
 
 

14.12.2022г. /сряда/       
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 13:30 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 
 1. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г. 

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
 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.   
  
   
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 14:30 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 1. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
 
 



 2 

 
 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г. 

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
 5. Молба от „Спортен клуб по кастингов спорт – Българене“ за 
включване в бюджет 2023г. за финансиране.  
 6. Заявление от ДГ „Слънце“ гр.Левски за включване в бюджет 
2023г. за дълготрайни активи.  
 
 
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. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 

заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г.  

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
  
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:30 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
 1. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
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 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г. 

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
 5. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. и по 
чл.60, ал.2 ЗУО за 2020г. чрез вътрешни компенсирани промени. 
 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
1. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 

заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г. 

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
 5. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. и по 
чл.60, ал.2 ЗУО за 2020г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
 6. Постъпило предложение от Мариана Гатева - Директор на ОП 
„БКС“ гр.Левски.  
 7. Заявление от ДГ „Слънце“ гр.Левски за включване в бюджет 
2023г. за дълготрайни активи.  
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15.12.2022г. /четвъртък/       
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 15:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места на Община Левски за 2023г. и 
определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените места за 2023г.  
 2. Приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на 
община Левски.  
 3. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2023г. 

4. Изпълнение на задълженията на Община Левски по Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).  
 5. Постъпило предложение от Мариана Гатева - Директор на ОП 
„БКС“ гр.Левски.  
  

 
 

 
   


