
 

 

 

 

 

                                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 08.00-1617   
22.09.2021г.             
  
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 28.10.2021 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. Приемане на Стратегия на Община Левски за ефективно местно развитие 
чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с 
местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027г.) 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 

2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост в гр.Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

3. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на капиталовата програма 
и бюджета за 2021г. на Община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

4. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общинския 
горски фонд през 2022г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

5. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, общинска 
собственост през 2022г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
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6. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 10080.11.47, 

10080.50.234, 10080.76.157 по КККР на с.Варана.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 

7. Вземане на решение, във връзка със заявление от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ с ЕИК 000695089, чрез упълномощеното лице „ИТА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 121104512 – Даниела Емилова Иванова за одобрение 
на проект за подробен устройствен план – включваш парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура в следния обхват: Подземна кабелна 
захранваща линия HH 1kv /трасе на кабелна линия – електропровод/, в обхват - от 
електромерно табло, монтирано на съществуващ СБС № 24, кл. А от мрежа HH на 
ТП 10 /PL_0518/, с. Градище в ПИ 17556.474.277 и ПИ 17556.300.280 до стационарна 
контролна точка № 10876 част от ТОЛ системата.      
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 
имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за 
ползване на участниците в споразуменията за землищата на Община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Одобряване изработване на проект за изменение на ПУП за имот 
43236.325.1 в землището на гр.Левски, като се установят два имота с 
предназначение „За фото-електрическа централа“.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

10. Съгласуване на група за предучилищна подготовка с брой деца под 
минималния норматив съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно 
образование за учебната 2021/2022г., в ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци, община 
Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

11. Съгласуване 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 
2021/2022г., в ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова, община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 12. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 13. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 
дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  
 14. Отпускане на финансови средства за лечение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 15. Отпускане на финансови средства за погребение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 16. 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. 

 

С УВАЖЕНИЕ,  
ТОМА ТЕРЗИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    


