
 
 

 
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:   
 
 

15.02.2023г. /сряда/       
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 14:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2022г.    

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 

на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 

И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030) 

          4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
 
 

ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2022г.    

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 

на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 

И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030. 

         4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
         5. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
         6. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2023г. на 
територията на община Левски.  

7. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2023г.  
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление през 2022г.    
2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 

на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 

И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030. 

         4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
         5. Отпускане на средства на СУ „Крум Попов“, гр.Левски във връзка 
със създаването на гвардейски отряд в училището.  
         6. Заявление от ФК „Ювентус-95“ с.Малчика за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.  
         7. Заявление от ФК „Динамо Изгрев“ с.Изгрев за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.  
         8. Заявление от „Автомоделен клуб - Левски“ гр.Левски за 
отпускане на безлихвен заем за дейността на клуба.  
 
 

16.02.2023г. /четвъртък/       
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 13:30 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2022г.    

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 
на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 
И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030. 
         4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
 5. Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностното 
развитие на децата и учениците в 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.  
  



 3 

   
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:00 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление през 2022г.    
2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 

на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 

И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030. 

         4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
         5. Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностното 
развитие на децата и учениците в Община Левски.  
         6. Отпускане на средства на СУ „Крум Попов“, гр.Левски във връзка 
със създаването на гвардейски отряд в училището.  
         7. Заявление от ФК „Ювентус-95“ с.Малчика за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.  
         8. Заявление от ФК „Динамо Изгрев“ с.Изгрев за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.  
         9. Заявление от „Автомоделен клуб - Левски“ гр.Левски за 
отпускане на безлихвен заем за дейността на клуба.  
 
 
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. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление през 2022г.    
2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2023г.  
         3. Приемане на Доклад на община Левски за 2022г. в изпълнение 

на СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ 

И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030. 

         4. Проект за нова Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
         5. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
         6. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2023г. на 
територията на община Левски.  

7. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2023г.  


