
 

 

 

 

 

                                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 08.00-1957 
25.11.2022г.             
  
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 30.11.2022 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. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общинския 

горски фонд през 2023г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение „Укрепване на 
общинския капацитет на община Левски“ по Програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   

3. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение „Грижа в дома 
в община Левски“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ и утвърждаване на  Заповед - Акт за 
възлагане за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ 
икономически интерес.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
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 4. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен имот с идентификатор 
43236.401.3508 по КККР на гр.Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   

5. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен имот с идентификатор 
10080.777.173 по КККР на с.Варана.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

6. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на електропровод 20kv и 
нов ЗРУ 20kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект: 
Фотоволтаична инсталация с мощност до 300 kw, находяща се в УПИ V-1306, кв.50 
по Подробния устройствен план на с.Обнова, с възложител фирма „Соларакт” ЕООД 
гр.Плевен с ЕИК 206858495, през имот общинска собственост – улица „Неофит 
Рилски“ от осови точки 241-243 и достига железорешетъчен стълб, находящ се на 
североюг от имота.   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
 7. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП /Общ 
Устройствен План/ в обхват част от землището на гр.Левски, местност „Шаварна“.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 8. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.64, ал.1 от 
Закона за управление на отпадъците за 2022г. чрез вътрешни компенсирани 
промени.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 9. 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, след настъпили промени.     
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 10. Заявление от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за осигуряване на 
транспорт на деца трениращи в спортна зала с.Българене.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  

11. Молба за покриване на щети от пожар.   
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет    

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. 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    


