
 

 

 

 

 

                                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 08.00-1452 
02.09.2022г.             
  
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 08.09.2022 год. (четвъртък) от 13,30 часа в зала 304 на 
Община Левски с предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
 

1. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за 
периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Счетоводен баланс към 31.12.2021г., отчет за 
приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал.   
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  

2. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски за периода 
01.01.2022г. – 30.06.2022г. Счетоводен баланс към 30.06.2022г. и отчет за приходи и 
разходи.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет    

3. Допълнение на Решение № 497/28.07.2022г. на Общински съвет – Левски 
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за установяване 
на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от 
общинския жилищен фонд на община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

4. Приемане на проект за нова Наредба  № 10 за управление и разпореждане 
с общински спортни обекти на територията на община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
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5. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства в гр. Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

6. Разкриване на Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания в 
гр. Левски.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 

7. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на кабелна линия 20 КV за 
присъединяване на трафопост към електроразпределителна мрежа на обект 
„Фотоволтаична инсталация“ в ПИ 43236.401.3321 по плана на гр.Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план на елементите на 
инженерната инфраструктура в землището на гр.Левски, местност „Бозалък“.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.2272 по КККР на 
гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

10. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски. /отдаване под наем на 10 кв.м. в 
МБАЛ-Левски/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

11. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. /монтаж на павилион за продажба на закуски/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

12. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен имот с идентификатор 
43236.401.2849 по КККР на гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

13. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски с УПИ XIV, кв.32 по ПУП на 
с.Аспарухово.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

14. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски с урегулиран поземлен имот V-118 
в кв.63 по плана на с.Изгрев.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 15. 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 
2022/2023г. в СУ „Крум Попов“ гр. Левски, община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 16. 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 
2022/2023г. в ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци, община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 
 
 



 

 

 

 
 
 17. 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 
2022/2023г.  в ОУ „Христо Ботев“  с. Българене, община Левски.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 18. 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 
2022/2023г.  в ОУ „Неофит Рилски“ с. Обнова, община Левски.     
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

19. Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в 
задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените места, в които 
няма детска градина или училище в общообразователните училища, детски градини 
и професионална гимназия на територията на Община Левски на основание чл.283, 
ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 
2022/2023 год. и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 
документи за извършване на превозите.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 20. Осигуряване на средства за финансиране на обект Православен параклис 
„Пророк свети Илия“ с.Изгрев, община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

21. Молба от председателя на синдикална организация при ОУ „Максим 
Горки“ гр.Левски за закупуване на детска пързалка.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет    

22. Изграждане на електропастир в поземлен имот с идентификатор               
№ 43236.251.252 съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Левски.  
Вносител:  ПК по екология, туризъм и селско стопанство   

23. Предложение от общински съветници за забрана на паркиране на МПС на 
част от ул. „Крум Попов“ гр.Левски.  
Вносител: Общински съветници /Борислав Цанов и Николай Любенов/  

24. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 
дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  

25. Отпускане на финансови средства за лечение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  

26. 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    


