
 

 

 

 

 

                                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 08.00-236 
19.02.2021г.             
  
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 25.02.2021 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. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски във връзка с 
промени в нормативната уредба за подпомагане на родителите при заплащане на 
такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно 
образование.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на 
бюджета на Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 3. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  – 2020г.   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 
 

mailto:oblevski@abv.bg


 

 

 

 
 
 
 4. Участие на Община Левски като съучредител на Сдружение с нестопанска 
цел с наименование: „Регионален Център по знание за зелен растеж и зелен преход 
на икономиката на урбанизираните територии на общините Белене, Левски и 
Никопол“.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
          5. Разрешаване изработването на проект и одобряване на задание за 
частично изменение на Общ устройствен план на Община Левски и Допълване на 
Решение № 124/11.08.2020г. на Общински съвет – Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 6. Одобряване на частично изменение на ПУП в землището на с.Българене за 

трасе на оптичен кабел и учредяване право на прокарване в обхвата на трасето.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 7. Пасище, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 8. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2021г. на територията 
на община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади 
през 2021г.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 10. Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за извършване на 
текущи ремонти на общинска улична мрежа за 2021г.                                  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

11. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

12. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 
нейното управление през 2020г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 13. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.3230 в гр.Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

15. Продажба на УПИ ХI-160, кв.55А по ПУП на с.Трънчовица.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

16. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от УПИ VI, 
кв.122а по ПУП на с.Обнова. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

17. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за покупка на 
компютърен томограф /скенер/, втора употреба. 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
 18. Отпускане на средства за издаване на книга-албум посветена на 
с.Българене.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
 

 



 

 

 

 

 

 

19. Искане от СУ „Крум Попов“, гр.Левски за отпускане на средства от 
целевата субсидия за неотложни строителни дейности.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  

20. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски.  

Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет 
21. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 

проблеми на територията на община Левски.   

Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
22. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 

дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  
 23. Отпускане на финансови средства за лечение.  
 Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
     24. Отпускане на финансови средства за погребение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
          25. 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    

 

 
 


