
 
 

 
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:   
 
 

22.11.2022г. /вторник/       
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 14:00 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 
 1. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.   
 2. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.   
  
 
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:00 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 1. Заявление от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за осигуряване 
на транспорт на деца трениращи в спортна зала с.Българене.  
 2. Искане от СУ „Крум Попов“ гр.Левски за допускане на маломерни 
паралелки за учебната 2022/2023г.  
 

 
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. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение 
„Укрепване на общинския капацитет на община Левски“ по Програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет“.  
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2. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение 

„Грижа в дома в община Левски“ по Програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ 
и утвърждаване на  Заповед - Акт за възлагане за предоставяне на 
помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес.  
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
 1. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.64, 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. чрез вътрешни 
компенсирани промени. 

 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:15 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на 
електропровод 20kv и нов ЗРУ 20kv за присъединяване към 
електроразпределителната мрежа на обект: Фотоволтаична инсталация 
с мощност до 300 kw, находяща се в УПИ V-1306, кв.50 по Подробния 
устройствен план на с.Обнова, с възложител фирма „Соларакт” ЕООД 
гр.Плевен с ЕИК 206858495, през имот общинска собственост – улица 
„Неофит Рилски“ от осови точки 241-243 и достига железорешетъчен 
стълб, находящ се на североюг от имота.   

 2. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.3508 по КККР на гр.Левски.   

3. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение 
„Укрепване на общинския капацитет на община Левски“ по Програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 
„Укрепване на общинския капацитет“.  

4. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение 
„Грижа в дома в община Левски“ по Програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ 
и утвърждаване на  Заповед - Акт за възлагане за предоставяне на 
помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес.  
 5. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.64, 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. чрез вътрешни 
компенсирани промени.   
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 6. Заявление за закупуване на дворно място от собственика на 
законно построените в имота сгради.  
 7. Искане от СУ „Крум Попов“ гр.Левски за допускане на маломерни 
паралелки за учебната 2022/2023г.  
 8. Заявление от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за осигуряване 
на транспорт на деца трениращи в спортна зала с.Българене.  
 9. Молба за покриване на щети от пожар.  

 
 

23.11.2022г. /сряда/       
 

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. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на 
електропровод 20kv и нов ЗРУ 20kv за присъединяване към 
електроразпределителната мрежа на обект: Фотоволтаична инсталация 
с мощност до 300 kw, находяща се в УПИ V-1306, кв.50 по Подробния 
устройствен план на с.Обнова, с възложител фирма „Соларакт” ЕООД 
гр.Плевен с ЕИК 206858495,  през имот общинска собственост – улица 
„Неофит Рилски“ от осови точки 241-243 и достига железорешетъчен 
стълб, находящ се на североюг от имота.  

 2. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен имот 
с идентификатор 43236.401.3508 по КККР на гр.Левски.     
 3. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.64, 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. чрез вътрешни 
компенсирани промени.   

4. Заявление за закупуване на дворно място от собственика на 
законно построените в имота сгради.  

5. Молба за покриване на щети от пожар.    
 
 

 
   


