
 
 

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:   
 
 

17.05.2022г. /вторник/       
 

ПК по здравеопазване и социални дейности  – от 14:00 часа 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

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

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Определяне на представител на Община Левски в областната 
комисия за изработване на областна здравна карта. 
 6. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.    
 7. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.    
  

 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, 
етика – от 14:30 часа  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     

 
1. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество.  
2. Изменение на Наредба № 6 за определянето и 

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

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Определяне на представител на Община Левски в областната 
комисия за изработване на областна здравна карта. 
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6. Преобразуване чрез вливане на Детска ясла „Еделвайс“ 

гр.Левски в Детска градина „Слънце“ гр.Левски, на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.311, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 от 19 
август 2016г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и чл.119, ал.2 от Закона за здравето.  

7. Кандидатстване на Община Левски в шеста процедура за 
присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на 
местно ниво. 

8. Актуализиране на  Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. с помещение № 18 от ІІІ-ти етаж 
на триетажна масивна сграда с идентификатор 43236.401.1587.1 в 
гр.Левски.    
  9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 2200 кв.м. от  
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3298 и 237 кв.м. от     
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3167 по КККР на  гр.Левски.    

10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлени  
имоти с идентификатори 43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на 
гр.Левски.    

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

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

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

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Преобразуване чрез вливане на Детска ясла „Еделвайс“ 
гр.Левски в Детска градина „Слънце“ гр.Левски, на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.311, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 от 19 
август 2016г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и чл.119, ал.2 от Закона за здравето.  

6. Отчет за читалищната дейност през 2021г.  
 7. Разпределяне на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в община Левски.   
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18.05.2022г. /сряда/       

 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

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

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Учредяване възмездно право на ползване върху пасища в 
землищата на с. Българене и с. Трънчовица за устройване на  пчелини.  

6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.1125  по КККР на гр.Левски.   

7. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 
кв.113 по ПУП на с.Градище.  
 

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. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

2. Изменение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Левски.  

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Дофинансиране на проект „Открит амфитеатър към читалище 
„Георги Парцалев“ кв.67, УПИ, идентификатор 43236.401.2504 
гр.Левски.  

6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с урегулирани  
поземлени имоти XI-914 и XII-914 в кв.109 по ПУП на с.Обнова. 
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7. Актуализиране на  Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2022г. с помещение № 18 от ІІІ-ти етаж 
на триетажна масивна сграда с идентификатор 43236.401.1587.1 в 
гр.Левски.    

8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 2200 кв.м. от   
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3298 и 237 кв.м. от     
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3167 по КККР на  гр.Левски.    

9. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлени  
имоти с идентификатори 43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на 
гр.Левски.    

10. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 
на с.Козар Белене.  

11. Поправка на явна техническа грешка в Решение                      
№ 441/20.04.2022г. на Общински съвет – Левски за одобряване на 
проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община 
Левски за имоти в землище на с. Варана, ЕКАТТЕ 10080. 

  
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

2. Изменение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Левски.  

3. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  

4. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  

5. Кандидатстване на Община Левски в шеста процедура за 
присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на 
местно ниво.  

6. Дофинансиране на проект „Открит амфитеатър към читалище 
„Георги Парцалев“ кв.67, УПИ, идентификатор 43236.401.2504 
гр.Левски.  

7. Отчет за читалищната дейност през 2021г.  
8. Учредяване възмездно право на ползване върху пасища в 

землищата на с. Българене и с. Трънчовица за устройване на  пчелини.  
9. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 

кв.113 по ПУП на с.Градище. 
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10. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 

на с.Козар Белене. 
11. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 
урегулирани  поземлени имоти XI-914 и XII-914 в кв.109 по ПУП на 
с.Обнова.  

12. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.1125  по КККР на гр.Левски.   

13. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 2200 кв.м. 
от поземлен имот с идентификатор 43236.401.3298 и 237 кв.м. от     
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3167 по КККР на  гр.Левски.    

14. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлени  
имоти с идентификатори 43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на 
гр.Левски.    

15. Поправка на явна техническа грешка в Решение                      
№ 441/20.04.2022г. на Общински съвет – Левски за одобряване на 
проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община 
Левски за имоти в землище на с. Варана, ЕКАТТЕ 10080. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


