
 
 

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:   

 
16.12.2019г. /понеделник/       

 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 14:00    
часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1. 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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  

2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.  

3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4. Продажба на поземлени имоти с начин на трайно 
ползване „Лозе“ в землището на с.Трънчовица.  
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
15:00 часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1. 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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  
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2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 

капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.  

3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4. Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Левски през 2020г.  

5. Заявка от ДГ „Слънце“ гр. Левски за закупуване на два 
броя климатици за филиал гр.Левски и филиал с.Асеновци. 

6. Отчет за дейността на НЧ „Васил Левски“ гр. Левски за 
2018г. 

 
  

ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 16:00 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :       
 

1.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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  

 2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.  

 3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4.Определяне  представител на Общинския съвет в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България.    
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 17:00 часа, в зала 
304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

1.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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  

 2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.  
 3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4.Определяне  представител на Общинския съвет в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България.    

    5. Програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Левски през 2020г.  

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

7. Продажба на поземлени имоти с начин на трайно 
ползване „Лозе“ в землището на с.Трънчовица.  

8. Писмо от „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
предвиждане на средства в предстоящото изготвяне на 
бюджета на Община Левски за финансиране на болницата.  

 9. Заявка от ДГ „Слънце“ гр. Левски за закупуване на два 
броя климатици за филиал гр.Левски и филиал с.Асеновци. 

10. Отчет за дейността на НЧ „Васил Левски“ гр. Левски 
за 2018г.  
 

17.12.2019г. /вторник/       
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост и 
безопасност на движението по пътищата – от 14:00 часа в зала 
304 на общината при  
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Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   

 
1. 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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  

2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.   

3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4. Определяне  представител на Общинския съвет в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България.    

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

   6. Продажба на поземлени имоти с начин на трайно 
ползване „Лозе“ в землището на с.Трънчовица.  
 
 
ПК по здравеопазване и социални дейности – от 15:00 
часа в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  
 

1.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 2020г. и определяне 
размера на таксата за услуги по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места за 2020г.  

   2. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2019г. на Община 
Левски.   
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3. Проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат  
2019-2023г.  

4. Писмо от „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
предвиждане на средства в предстоящото изготвяне на 
бюджета на Община Левски за финансиране на болницата.  

5. Молби за отпускане на финансови средства за лечение.   
 
 
 
 

 


