
 
 

 
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:   
 
 

21.12.2020г. /понеделник/       
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности съвместно с 
Обществения съвет – от 14:00 часа  

 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 
 

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

2. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  

4. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 
комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово.   

5. Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ 
при раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  

6. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.     
7. Молби за отпускане на финансови средства за погребение.  
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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 допълнение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.   

2. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  

4. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 
комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово.   

5. Отмяна на решение № 167/26.11.2020г. и решение               
№ 155/29.10.2020г. на Общински съвет-Левски. 

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

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Левски през 2021г.  

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

3. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  
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4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 

капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  
5. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 

комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово.   

6. Отпускане на финансови средства за дофинансиране 
спортната дейност на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски.  

7. Отмяна на решение № 167/26.11.2020г. и решение                
№ 155/29.10.2020г. на Общински съвет-Левски. 

 
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 16:30 часа  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   
   

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

2. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  

4. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 
комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово. 

5. Вземане на решение, във връзка със заявление от Камен 
Иванов Кръстев, представляващ фирма „Капитолия“ ЕООД с адрес 
гр.Левски, ул. „Цар Симеон“ № 51, за изменение на ПУП на 
гр.Левски за част от кв.106, като се образува самостоятелен 
поземлен имот с цел продажба.  

6. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на 
кафеавтомати.  

7. Отдаване под наем на част от общинско помещение в 
гр.Левски. 

8. Заявление от Гаваз Асан от гр.Левски за закупуване на 
общински имот /къща/ до бл. „Локомотив“, УПИ ХVI, кв.76.  

9. Писмо-Подписка от живущите в гр.Левски,                             
ул. „Ал.Стамболийски“ № 25 за ремонт на предблоково 
пространство. 
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22.12.2020г. /вторник/       
 
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:30    часа,  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

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

2. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  

4. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 
комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово. 

5. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2020г.  
 
 
ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 16:30 часа   
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Левски през 2021г. 

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

3. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депо на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2021г.  

4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  
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5. Решение № 173-МИ/07.12.2020г. на Общинска избирателна 

комисия – Левски за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмет на кметство Стежерово. 

6. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2020г.  

7.  Вземане на решение, във връзка със заявление от Камен 
Иванов Кръстев, представляващ фирма „Капитолия“ ЕООД с адрес 
гр.Левски, ул. „Цар Симеон“ № 51, за изменение на ПУП на 
гр.Левски за част от кв.106, като се образува самостоятелен 
поземлен имот с цел продажба.  

8. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на 
кафеавтомати.  

9. Отдаване под наем на част от общинско помещение в 
гр.Левски. 

10. Отпускане на финансови средства за дофинансиране 
спортната дейност на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски. 

11. Отмяна на решение № 167/26.11.2020г. и решение                
№ 155/29.10.2020г. на Общински съвет-Левски. 

12. Заявление от Гаваз Асан от гр.Левски за закупуване на 
общински имот /къща/ до бл. „Локомотив“, УПИ ХVI, кв.76.  

13. Писмо-Подписка от живущите в гр.Левски,                             
ул. „Ал.Стамболийски“ № 25 за ремонт на предблоково 
пространство.  
 

 
 


