
 
 

 
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:   
 
 

17.01.2023г. /вторник/       
 

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. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 
среда на Община Левски.    
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 3. Кандидатстване на Община Левски за директно предоставяне на 
средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за 
улично осветление“ на Национален план за възстановяване и 
устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция 
C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 
осветление“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост /Покана 1/.  
 4. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 
2023г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
 5. Прекратяване предоставено право на управление върху имот, 
находящ се в гр.Левски.  
 

18.01.2023г. /сряда/       
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 14:00 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 
среда на Община Левски.    
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 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. 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. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 
среда на Община Левски.  
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 3. Прекратяване предоставено право на управление върху имот, 
находящ се в гр.Левски.  
 4. Искане от „ОФК Левски 2007“ гр.Левски за ползване на 
безлихвен заем.  
 5. Заявление от ФК „Ювентус-95“ с.Малчика за разглеждане на 
заявка относно финансиране за 2022г.  
 
 
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. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 

среда на Община Левски.  
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 3. Прекратяване предоставено право на управление върху имот, 
находящ се в гр.Левски.  
 4. Заявление от ФК „Ювентус-95“ с.Малчика за разглеждане на 
заявка относно финансиране за 2022г.  
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 
среда на Община Левски.  
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 3. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 
2023г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
1. Годишен отчет за 2022г. по Програма за опазване на Околната 

среда на Община Левски.  
 2. Годишен отчет за 2022г. по Програма за управление на 
отпадъците 2021-2027г. на Община Левски.  
 3. Кандидатстване на Община Левски за директно предоставяне на 
средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за 
улично осветление“ на Национален план за възстановяване и 
устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция 
C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 
осветление“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост /Покана 1/.  
 4. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 
2023г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
 5. Прекратяване предоставено право на управление върху имот, 
находящ се в гр.Левски.  
 6. Искане от „ОФК Левски 2007“ гр.Левски за ползване на 
безлихвен заем.    
 7. Заявление от ФК „Ювентус-95“ с.Малчика за разглеждане на 
заявка относно финансиране за 2022г.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


