
 
 

 
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:   
 
 

19.07.2022г. /вторник/       
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
3. Възстановяване на разходи на Община Никопол, направени за 

капиталов обект, с наименование „Изграждане на РШ /ревизионни 
шахти/ по водомерни възли в Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Левски/Никопол – в с.Санадиново“. 
 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
3. Ново обсъждане на решение № 490 от 30.06.2022г. на 

Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-24/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

4. Ново обсъждане на решение № 492 от 30.06.2022г. на 
Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-25/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

5. Възстановяване на разходи на Община Никопол, направени за 
капиталов обект, с наименование „Изграждане на РШ /ревизионни 
шахти/ по водомерни възли в Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Левски/Никопол – в с.Санадиново“. 

6. Молба от председателя на синдикална организация при         
ОУ „Максим Горки“ гр.Левски за закупуване на детска пързалка.  

7. Заявление от СКК „Киокушин“ гр.Левски за отпускане на 
одобрената субсидия на спортния клуб.   

8. Искане от кметство Изгрев за отпускане на финансови средства 
за събора на селото.   
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9. Заявление от директора на ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за 

отдаване под наем на помещение /столова/ реална част от едноетажна 
масивна сграда.  

10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г.  

11. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 43236.401.3298 
и 43236.401.3299 по КККР на гр.Левски.   

 
 

20.07.2022г. /сряда/       
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 14:00 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
 3. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.   
 4. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.   
 5. Молба за отпускане на финансови средства за погребение.   

 
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:30 
часа  

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
 3. Създаване на обществена колекция „Георги Парцалев“ към 
Община Левски.  

4. Молба от председателя на синдикална организация при         
ОУ „Максим Горки“ гр.Левски за закупуване на детска пързалка.  

5. Заявление от СКК „Киокушин“ гр.Левски за отпускане на 
одобрената субсидия на спортния клуб.   

6. Заявление от директора на ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за 
отдаване под наем на помещение /столова/ реална част от едноетажна 
масивна сграда.  
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ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, 
етика – от 16:00 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
1. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
3. Проект за изменение и допълнение на  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, приета с Решение № 144/29.10.2020г. на Общински 
съвет – Левски.  

4. Ново обсъждане на решение № 490 от 30.06.2022г. на 
Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-24/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

5. Ново обсъждане на решение № 492 от 30.06.2022г. на 
Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-25/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

6. Искане от кметство Изгрев за отпускане на финансови средства 
за събора на селото.   

7. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 43236.401.3298 и 
43236.401.3299 по КККР на гр.Левски.   

 
 

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. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
2. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 

устройствен план на община Левски за 2021г.  
3. Създаване на обществена колекция „Георги Парцалев“ към 

Община Левски.   
4. Проект за изменение и допълнение на  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, приета с Решение № 144/29.10.2020г. на Общински 
съвет – Левски.  

5. Ново обсъждане на решение № 490 от 30.06.2022г. на 
Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-24/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    
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6. Ново обсъждане на решение № 492 от 30.06.2022г. на 

Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-25/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

7. Заявление от директора на ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова за 
отдаване под наем на помещение /столова/ реална част от едноетажна 
масивна сграда.  

8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г.  

9. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 43236.401.3298 и 
43236.401.3299 по КККР на гр.Левски.   

 
 
 

 
 

 
 

 


