
 
 

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:   

 
22.01.2020г. /сряда/       

 
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 14:30 часа в зала 
304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
   

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023г. 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г. 

4. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 
10080.10.30. и 10080.10.31 с НТП Нива в землището на 
с.Варана.  

5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 
43236.401.118 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Левски. 

6. Учредяване възмездно право на пристрояване на сграда 
в упи VI, кв.122а по ПУП на с.Обнова.  

7. Утвърждаване броя на кметските наместници на 
територията на община Левски в съответствие с изменението 
на чл.16 от Закона за административно – териториалното 
устройство на Република България.  

 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 15:30 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :       
 

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците. 
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2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост за периода 2019-2023г. 
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020г. 
4. Утвърждаване броя на кметските наместници на 

територията на община Левски в съответствие с изменението 
на чл.16 от Закона за административно – териториалното 
устройство на Република България.  

5. Допълнение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Левски, приета от Общински съвет с 
Решение № 257/31.01.2013г., последно изменена с Решение 
№ 545/14.12.2018г.  

 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
16:00 часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците. 

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023г. 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г.  

4. Заявление от директора на СУ „Крум Попов“ гр.Левски за 
възстановяване на средства за издръжка на училищни 
автобуси.  

5. Заявление от директора на ПГССТ „Никола Вапцаров“ 
гр.Левски за дофинансиране на паралелките в ПГССТ за 
учебната 2019/2020г. с допуснато изключение от минималния 
брой на учениците.  

 
 

23.01.2020г. /четвъртък/        
 
 

ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00    
часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците.  
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2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 

собственост за периода 2019-2023г. 
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020г.  
4. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 

10080.10.30. и 10080.10.31 с НТП Нива в землището на 
с.Варана.  

 
 

ПК по здравеопазване и социални дейности – от 14:30 
часа в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023г. 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г.  

 
Заседание на Обществения съвет – от 15:00 часа в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Молби за отпускане на финансови средства за 
лечение.     

2. Молба за отпускане на финансови средства за 
погребение.  
         
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 15:30 часа, в зала 
304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
  

1. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на 
Околната среда на община Левски и секторна Програма за 
управление на отпадъците.  

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023г. 
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3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020г.   
4.Продажба на поземлени имоти с идентификатори 

10080.10.30. и 10080.10.31 с НТП Нива в землището на 
с.Варана.  

5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 
43236.401.118 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Левски. 

6. Учредяване възмездно право на пристрояване на сграда 
в упи VI, кв.122а по ПУП на с.Обнова.  

7. Утвърждаване броя на кметските наместници на 
територията на община Левски в съответствие с изменението 
на чл.16 от Закона за административно – териториалното 
устройство на Република България.  

8. Допълнение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Левски, приета от Общински съвет с 
Решение № 257/31.01.2013г., последно изменена с Решение 
№ 545/14.12.2018г.   

9. Заявление от директора на СУ „Крум Попов“ гр.Левски за 
възстановяване на средства за издръжка на училищни 
автобуси.  

10. Заявление от директора на ПГССТ „Никола Вапцаров“ 
гр.Левски за дофинансиране на паралелките в ПГССТ за 
учебната 2019/2020г. с допуснато изключение от минималния 
брой на учениците.  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 


