
 
 

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:   
 
 

12.04.2022г. /вторник/       
 

ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 13:30 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  

5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  

6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
 9. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.    
 10. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.    
  
 

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. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      
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2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  

5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  

6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
9. Продажба на общински терени в регулацията на населените 

места на Община Левски за изграждане на фотоволтаична централа.  
10. Заявление за отпускане на финансова помощ за покриване на 

щети от пожар.  
 
 

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. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  

5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  
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6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
 

 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 15:30 
часа  

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  

5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  

6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
9. Молба от НЧ „Надежда 1902“ с.Козар Белене за отпускане на 

финансови средства за честване на 120 години от основаване на 
читалището.  

10. Предложение от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за 
купуване на уреди за отопляване на спортна зала „Христо Ботев“.  
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ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:30 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  

5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  

6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
9. Продажба на общински терени в регулацията на населените 

места на Община Левски за изграждане на фотоволтаична централа.  
 

 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Левски.      

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Левски.  

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  

4. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  
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5. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 

условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  

6. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  

7. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа за 2022г.  

8. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
9. Продажба на общински терени в регулацията на населените 

места на Община Левски за изграждане на фотоволтаична централа.  
10. Молба от НЧ „Надежда 1902“ с.Козар Белене за отпускане на 

финансови средства за честване на 120 години от основаване на 
читалището.  

11. Предложение от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за 
купуване на уреди за отопляване на спортна зала „Христо Ботев“.  

12. Заявление за отпускане на финансова помощ за покриване на 
щети от пожар.  

 
 

 
 
 
 

 


