
 

 

 

 

 

                                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 08.00-313 
18.02.2022г.             
  
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 23.02.2022 год. (сряда) от 13,30 часа в зала 304 на 
Община Левски с предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
 

1. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Левски.   
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 

2. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.  
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 

3. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за 
реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на Община 
Левски.  
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика  
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4. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 

5. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за 
реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община 
Левски.  
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 

6. Ново обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Левски, 
приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски.  
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 

7.  Годишен план за младежта през 2022г. в община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Приемане на Доклад на община Левски за 2021г. в изпълнение на 
Стратегия на Област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-
2030).  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Годишен отчет за 2021г. по Програма за управление на отпадъците на 
Община Левски 2021-2028г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

10. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 
нейното управление през 2021г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

11. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

12. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2022г. на 
територията на община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

13. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади 
през 2022г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

14. 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  
 15. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.  
Вносител: Ваня Толева – Зам.-председател на Общински съвет - Левски  

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

17. Отпускане на финансови средства за лечение.  
Вносител: Ваня Толева – Зам.-председател на Общински съвет - Левски  

18. Отпускане на финансови средства за погребение.  
Вносител: Ваня Толева – Зам.- председател на Общински съвет - Левски  
 



 

 

 

 
 
 
 
 19. Становище на кметство Градище относно реализиране на проект. 
Вносител: Ваня Толева – Зам.- председател на Общински съвет - Левски  

20. Питания от граждани и актуални въпроси.    
 
 
 

 

Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават  втори път.  
 
 
 

  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,  
ВАНЯ ТОЛЕВА  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    
 
 
 


