
 
 

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:   
 
 

21.06.2022г. /вторник/       
 

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

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
1. Утвърждаване на Заповед – Акт за възлагане за удължаване на 

срока за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ 
икономически интерес „Патронажна грижа +“ на основание решение на 
ЕК 2012/21/ЕС и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05М9ОР001-6.002-0128-С01 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“ за осъществяване 
на проект „Патронажна грижа + в община Левски“, между Община 
Левски и Министерство на труда и социалната политика.   
 2. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.   
 3. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.    
  
 

 
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. Продажба на 366 кв.м. идеална част от поземлен имот с 

идентификатор 43236.401.1391 по КККР на гр.Левски.  
2. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 

43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на гр.Левски.    
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:00 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Утвърждаване на Заповед – Акт за възлагане за удължаване на 
срока за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ 
икономически интерес „Патронажна грижа +“ на основание решение на 
ЕК 2012/21/ЕС и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05М9ОР001-6.002-0128-С01 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“ за осъществяване 
на проект „Патронажна грижа + в община Левски“, между Община 
Левски и Министерство на труда и социалната политика.   

2. Продажба на 366 кв.м. идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.1391 по КККР на гр.Левски.  

3. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 
по КККР на гр.Левски.  

4. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 
кв.109 по ПУП на с.Обнова.  

5. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 
43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на гр.Левски.    

6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.230 по 
КККР на гр.Левски.  

7. Заявление за одобряване на проект за изменение на подробен 
устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 
с идентификатор 43236.401.3254 по КККР на гр.Левски за производство 
на електроенергия. 

 
22.06.2022г. /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 :   
 

1. Продажба на 366 кв.м. идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.1391 по КККР на гр.Левски.  

2. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 
по КККР на гр.Левски.  

3. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 
кв.109 по ПУП на с.Обнова.  

4. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 
43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на гр.Левски.    
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5. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.230 по 

КККР на гр.Левски.  
6. Заявление за одобряване на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 
с идентификатор 43236.401.3254 по КККР на гр.Левски за производство 
на електроенергия. 
 
 

 
 

 


