
 
 

 
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:   
 

30.08.2022г. /вторник/       
 

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. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 
гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.  

3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.  

4. Допълнение на Решение № 497/28.07.2022г. на Общински 
съвет – Левски за изменение и допълнение на  Наредба № 9 за реда и 
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 
наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
община Левски. 

5. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски.  
 6. Разкриване на Дневен център за деца и пълнолетни лица с 
увреждания в гр. Левски.    
 7. Осигуряване на средства за финансиране на обект 
Православен параклис „Пророк свети Илия“ с.Изгрев, община Левски.  

8. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на кабелна 
линия 20 КV за присъединяване на трафопост към 
електроразпределителна мрежа на обект „Фотоволтаична инсталация“ 
в ПИ 43236.401.3321 по плана на гр.Левски. 
 9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.2272 
по КККР на гр.Левски. 

10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски. /отдаване 
под наем на 10 кв.м. в МБАЛ-Левски/ 
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11. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост за 2022г. /монтаж на павилион за 
продажба на закуски/ 
 12. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.2849 по КККР на гр.Левски.  
 13. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с УПИ XIV, 
кв.32 по ПУП на с.Аспарухово.  

14. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с урегулиран 
поземлен имот V-118 в кв.63 по плана на с.Изгрев.   

15. Предложение от общински съветници за забрана на паркиране 
на МПС на част от ул. „Крум Попов“ гр.Левски.  
 

 
31.08.2022г. /сряда/       

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

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 
гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  
 2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.  

3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.  

4. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски.  
 5. Разкриване на Дневен център за деца и пълнолетни лица с 
увреждания в гр. Левски.       
 6. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.   
 7. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.   
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ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 14:30 
часа  

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 
гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.    

3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.  

4. Молба от председателя на синдикална организация при         
ОУ „Максим Горки“ гр.Левски за закупуване на детска пързалка.  
 

 
 
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. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 

гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.  

3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.  

4. Допълнение на Решение № 497/28.07.2022г. на Общински 
съвет – Левски за изменение и допълнение на  Наредба № 9 за реда и 
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под 
наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на 
община Левски. 

5. Предложение от общински съветници за забрана на паркиране 
на МПС на част от ул. „Крум Попов“ гр.Левски.  
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ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 16:00 часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 
гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  
 2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.  

3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.    
  
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, 

гр.Левски за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс 
към 31.12.2021г., отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, 
отчет за собствения капитал.  
 2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 
30.06.2022г. и отчет за приходи и разходи.  
  3. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и 
разпореждане с общински спортни обекти на територията на община 
Левски.  
 4. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства в гр. Левски.  
 5. Разкриване на Дневен център за деца и пълнолетни лица с 
увреждания в гр. Левски.    
 6. Осигуряване на средства за финансиране на обект 
Православен параклис „Пророк свети Илия“ с.Изгрев, община Левски.  

7. Предложение от общински съветници за забрана на паркиране 
на МПС на част от ул. „Крум Попов“ гр.Левски.  
 8. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на кабелна 
линия 20 КV за присъединяване на трафопост към 
електроразпределителна мрежа на обект „Фотоволтаична инсталация“ 
в ПИ 43236.401.3321 по плана на гр.Левски.  

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.2272 
по КККР на гр.Левски.  
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10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски. /отдаване 
под наем на 10 кв.м. в МБАЛ-Левски/  
 11. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. /монтаж на павилион за 
продажба на закуски/ 
 12. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.2849 по КККР на гр.Левски.  

13. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с УПИ XIV, 
кв.32 по ПУП на с.Аспарухово.  
 14. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с урегулиран 
поземлен имот V-118 в кв.63 по плана на с.Изгрев.   

15. Молба от председателя на синдикална организация при         
ОУ „Максим Горки“ гр.Левски за закупуване на детска пързалка.  
 

 
 


