
 
 

 
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:   
 
 

21.03.2023г. /вторник/       
 
ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 13:30 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 
 1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2. Общински план за младежта - 2023г.   
 3. Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет.  
 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Обявяване на конкурс за избор на управител на “МБАЛ Левски 
ЕООД” гр. Левски.    
         6. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.   
 7. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.  
  
   
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 14:30 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2.Общински план за младежта - 2023г.   
 3.Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет.  
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 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Молба от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.    
 6. Заявление от Спортен клуб „Ви Ес Феерия“ 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 15:00 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
 1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2.Общински план за младежта - 2023г.   
 3.Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет. 
 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Обявяване на конкурс за избор на управител на “МБАЛ Левски 
ЕООД” гр. Левски.   
 6. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската     
2023/2024г.  
 

ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:30 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
 1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2.Общински план за младежта - 2023г.   
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 3. Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет. 
 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване на наем на пасища, мери и ливади, общинска собственост.  
 6. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2023/2024г.  
 7. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската     
2023/2024г.  
 8. Учредяване възмездно право на ползване върху пасище в 
землището на с.Градище за устройване на пчелин.  
 9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. с поземлен имот                             
с идентификатор 10080.777.173 по КККР на с.Варана.  
  10. Отмяна на Решение № 575 от 23.12.2022г. на Общински съвет-
Левски и приемане на ново Решение за 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 2023г. и по чл.60, ал.2 от 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 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2.Общински план за младежта - 2023г.   
 3.Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет. 
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 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Обявяване на конкурс за избор на управител на “МБАЛ Левски 
ЕООД” гр. Левски.   
 6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. /Общински терен обозначен            
с № 45 съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти в      
гр. Левски.  
 7. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. с част от поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.2710 по КККР на гр.Левски.    
 8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. в Община Левски с поземлен 
имот 43236.401.3230 по КККР на гр.Левски.  
 9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.3466 по КККР на гр.Левски. 
 10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. с поземлен имот                             
с идентификатор 10080.777.173 по КККР на с.Варана.  
 11. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване на наем на пасища, мери и ливади, общинска собственост.  
 12. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2023/2024г.  
 13. Учредяване възмездно право на ползване върху пасище в 
землището на с.Градище за устройване на пчелин.  
 14. Отмяна на Решение № 575 от 23.12.2022г. на Общински съвет-
Левски и приемане на ново Решение за 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 2023г. и по чл.60, ал.2 от ЗУО за 
2020г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
 15. Молба от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за отпускане на 
безлихвен заем за дейността на клуба.    
 16. Заявление от Спортен клуб „Ви Ес Феерия“ гр.Левски за 
отпускане на безлихвен заем за дейността на клуба.  
 

 
22.03.2023г. /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 :   
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 1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Плана за интегрирано развитие на община Левски за периода 
01.01.2022г. - 31.12. 2022г.  
 2.Общински план за младежта - 2023г.   
 3. Одобряване на Анализ на потребностите от социални и 
интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, 
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и 
Предложение за планиране в община Левски на социалните услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 
държавния бюджет.  
 4. Приемане на разчет за приходите от местни дейности и разчет 
за разходи за местни дейности през 2023г. до приемане на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2023г. и бюджета на 
община Левски за 2023г.  
 5. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. /Общински терен обозначен            
с № 45 съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти в      
гр. Левски.  
 6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. с част от поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.2710 по КККР на гр.Левски.    
 7. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. в Община Левски с поземлен 
имот 43236.401.3230 по КККР на гр.Левски.  
 8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.3466 по КККР на гр.Левски. 
 9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2023г. с поземлен имот                             
с идентификатор 10080.777.173 по КККР на с.Варана. 
 10. Отмяна на Решение № 575 от 23.12.2022г. на Общински съвет-
Левски и приемане на ново Решение за 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 2023г. и по чл.60, ал.2 от ЗУО за 
2020г. чрез вътрешни компенсирани промени.  
 
 
 
 
   
   

 
 
 
 


