
 

 

 

 

 

 

                                РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

                                       ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Л Е В С К И  

5900 Левски, бул.”България“ № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95,                        

e-mail: obslevski@oblevski.com  

 
 
Изх. № РД 08.00-1337 
04.09.2020г.            
  
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ                   
КМЕТА НА ОБЩИНАТА                                    
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ  
НА ОБЩИНАТА 
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА   
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ   
 

 

 

П   О   К   А   Н   А  
 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.12, ал.4, т.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и взаимодействието му  с 
общинската администрация свиквам   

 
 

З А С Е Д А Н И Е  
 
 
на Общинския съвет на 10.09.2020 год. (четвъртък) от 13,30 часа в салона на 
Община Левски с предложение за следния   
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
  

1. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелена система 
на територията на Община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности     
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3. Допускане на паралелки с брой ученици под минималния норматив, 
определен съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 
2020/2021г. в неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 от 
Наредбата.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

4. Искане за авансово плащане по проектно предложение "Ремонт и 
модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ III – спортен комплекс, 
кв. 140 по регулационен план на град Левски, община Левски”, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020г., Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-
7.007-0032-С01/10.05.2019г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

5. Искане за финансиране на разходи за ДДС към искане за авансово 
плащане по проектно предложение "Ремонт и модернизация на спортна 
площадка, находяща се в УПИ III – спортен комплекс, кв. 140 по регулационен 
план на град Левски, община Левски”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г., Договор за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0032-
С01/10.05.2019г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

6. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор 43236.401.773 в 
гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

7. Определяне на пазарна цена при продажба на поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.1390 в гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и ливади за 
2020г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за отдаване под 
наем на пасища, мери и ливади, общинска собственост.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 10. Отпускане на финансови средства за лечение. 
 Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
  11. Отпускане на финансови средства за погребение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
 12. Питания от граждани и актуални въпроси.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
  На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са 
длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.   
 

На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата се 
изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до 
кметството. 
       
 
Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават  втори път.  

 
 
 
 

 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  

ТОМА ТЕРЗИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    


