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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2016г.  

 
 

5-та сесия – 28.01.2016г.  
 

25. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2015-2019г.    
26. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2016г. 
27. Приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в 
община Левски за 2016г.  
28. Годишен отчет за 2015г. по Програма за опазване на Околната 
среда на Община Левски 
29. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2016г. 
30. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2016г.    
31. Приемане на продажна цена за имот, находящ се в гр. Левски.  
32. Продажба на общински имот с НТП „Изградено торище” в 
землището на с. Варана 
33. Приемане бюджета на Община Левски за 2016г. 
34. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на 
Община Левски 
35. Определяне размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете на кметства в Община Левски 
36.  Определяне на представител на Общински съвет – Левски в 
Областния съвет за развитие на Област Плевен 
37. Определяне на представител на Общинския съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България   
38. Определяне състав на Местната комисия по Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 
39. Отмяна на решение № 7 от 17.12.2015г. на Общинския съвет    
40. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска 
собственост в с. Българене 
41. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот   
42. Разпореждане с общинско имущество /изменение на ПУП/   
43. Отпускане на финансови средства на Димитър Петров Керезов 
   -   Питания от граждани 
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6-та сесия – 18.02.2016г.  
 
44. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа  по ул. „Райна Княгиня”, ул. „В. Априлов”, ул. 
„Н. Вапцаров” и ул. „П. Р. Славейков” между ОК 401, ОК 319, ОК 287, 
ОК 286 и ОК 81 град Левски”.   
45. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа по ул. „Шипка” от ОК 82 до ОК 37 град Левски”.  
46. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа по ул. „Д. Дебелянов” от ОК 37 до ОК 278 град 
Левски”.  

7-ма сесия – 25.02.2016г.    
 
47. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Левски /2011г. – 2015г./   
48. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г. - 
2020г.   
49. Определяне състав на Обществен съвет към Община Левски    
50. Изменение на Наредба № 8 за реда и условията за отглеждане 
на животни и птици на територията на Община Левски, приета от 
Общински съвет – Левски с Решение № 71 от 20.02.2012г.     
51. Анализ на актуалното състояние на мрежата от училища и 
детски градини в община Левски през 2015/2016г.    
52. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот.  
53. Продажба на поземлен имот с площ 630 кв.м. в гр. Левски   
54. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 43236.288.6 за 
разширяване на гробищен парк – гр. Левски.  
55. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.    
56. Правила за ползване на мери и пасища на територията на 
общината 
57. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2016г 
58. Разпределение на средствата за спортни дейности на спортните 
клубове за 2016г.     
59. Отпускане на финансови средства за лечение   
 

8-ма сесия – 11.03.2016г. 
 
60.  Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата. 
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61.  Промяна в Наредба № 6 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Левски. 
62. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти. 

/Проект „Създаване на местен капацитет за оценка на 
потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни 
от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР в съответствие с дял IV от Регламент 
(ЕС) 1303/2013 за развитие на инфраструктурни проекти в малки 
селски общини от Северна България”/  
63. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти. 
 /Проект „Подобряване на трудовата мобилност”/  
64.Одобрение за кандидатстване на Община Левски, самостоятелно 
или съвместно с община Павликени, по обявена от Управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г., 
процедура BG16M10З002-2.001 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 
„Отпадъци. 
65. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция и 
ремонт на религиозна сграда на „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА” в 
гр. Левски, общ. Левски” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони”, Подмярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата, 
ландшафта в селските райони и обекти с висока природна стойност, 
включително съответните социално-икономически аспекти, както и 
действия за повишаване на екологичната информираност” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
66. Определяне на пълномощен представител на Община Левски в 
Общото събрание на Асоциация общински гори. 
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9-та сесия – 31.03.2016г.  
 
67. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 07.04.2016г. и определяне на 
представител 
68. Закриване на обект за разливане на храна в с.Обнова към                           
Общинско предприятия „Социален патронаж” гр. Левски 
69. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост 
70. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за стопанската 2016/2017 година  
71. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2016/2017г.   
72. Продажба на поземлен имот с площ 1921 кв.м. в гр. Левски 
73. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в                 
с. Градище 
74. Промяна на статута и финансирането на Професионална 
гимназия по селско стопанство „Никола Вапцаров” гр. Левски  
75. Заявление от Председателя на „СКК Киокушин” гр. Левски за 
освобождаване от наем на залата за тренировки по карате  
76. Кандидатстване по Програма „Примо” на Хандбален клуб 
„Левски” – гр. Левски 
77. Годишен финансов отчет и доклад за дейността на „МБАЛ 
Левски”, ЕООД гр. Левски за 2015г. 
78. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски 
79. Отпускане на финансови средства за лечение 
80. Отпускане на финансови средства за погребения 
81. Отпускане на безлихвен заем на ХСК „Левски”, гр. Левски  
 

10-та сесия – 28.04.2016г.  
 
82. Отчет за читалищната дейност през 2015г. 
83. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2015г.  
84. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски 
2014 - 2020” за 2015г. 
85. Приемане Програма за оптимизация на училищната мрежа в 
община Левски през учебната 2016/2017г. на основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната 
просвета и в съответствие с изискванията на чл.12, ал.2 и ал.4 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  
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   -  Закриване на Основно училище „Христо Ботев” село Българене, 
община Левски, считано от учебната 2016/2017 година на основание  
чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и във връзка с чл.12, 
ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета /оттеглена/ 
  -  Закриване на Основно училище „Васил Левски” село Малчика, 
община Левски, считано от учебната 2016/2017 година на основание 
чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и във връзка с чл.12, 
ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета /оттеглена/ 
86. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване 
изработването на Подробен устройствен план - План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 050027 по КВС за 
землището на с.Варана, Община Левски с площ 205.945 дка, частна 
собственост на „Свинекомплекс  Дунав”  АД гр.Ловеч  
87. Задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ и 
провеждане на процедура за промяна предназначение на част от 
земеделска зeмя с НТП нива, представляващ част от поземлен имот 
№ 025063 с площ  0.400 дка частна собственост за обект: „БС 3651-
телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 
инфраструктура” в поземлен имот № 025063 по КВС на землище 
с.Козар Белене, Община Левски  
88. Учредяване право на прокарване по реда на чл. 295 ал. 7 от ЗЕС 
за оптично кабелно трасе – ІІІ етап – през път общинска собственост 
на гр. Левски и жилищни територии на с. Градище  
89. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2016/2017година  
90. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2016/2017 година  
91. Разделяне на поземлен имот „Лозе”, общинска собственост, 
местност „Караман дол”   
92. Разделяне на поземлен имот „Пасище”, публична общинска 
собственост, местност „Караман дол” и промяна начина му на 
трайно ползване      
93. Отдаване под наем на общински имот, находящ се в гр. Левски 
94. Определяне на първоначална тръжна продажна цена при 
продажба на имот в гр.Левски 
95. Предложение от общински съветници от МК „Бъдеще” за 
представяне на списъци, от общинска администрация, с 
инфраструктурни обекти, които очакват ремонт или трябва да бъдат  
изградени в следващите четири години на територията на Община 
Левски    
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96. Кандидатстване с проект за църква „Св. Атанасий”, с.Козар 
Белене, община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 
97. Кандидатстване с проект за църква „Св. Възнесение Господне”,     
с. Българене, община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата” от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 
на Програмата за развитие на селските райони за периода          
2014 – 2020г. 
98. Кандидатстване с проект за църква „Св. Вмчк Прокопий”,             
с. Изгрев, община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата” от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г. 
99. Отпускане на финансови средства за храмовия празник на 
църква „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Божурлук   
100. Заявление от ФК „Ювентус – 95” - с. Малчика за актуализиране 
бюджета на футболния клуб с 10 000 лв.  
101.Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски 
102. Отпускане на финансови средства за лечение 
103. Отпускане на финансови средства за погребения 
 
 

11-та сесия – 26.05.2016г.    
 
104. Актуализиране състава на местната комисия за уреждане 
жилищните  въпроси на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове. 
105. Участие на Община Левски в Сдружение с нестопанска цел 
“МИГ общини Левски, Летница и Пордим“ и кандидатстване на 
Местната инициативна група за финансиране на Стратегия за 
местно развитие по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 
мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 
Програмата за развитие на селските райони за периода               
2014 - 2020г.   
106. Удължаване срока на договор за учредяване безвъзмездно 
право на ползване.   
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107. Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка на 
собственик на нежилищна сграда.  
108. Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка. 
109. Учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към 
сграда, находяща се в гр. Левски. 
110. Учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински 
имот, находящ се в с. Изгрев, общ. Левски. 
111. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за стопанската 2016/2017г. 
112. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Трънчовица. 
113. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с.Изгрев.  
114. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Гео Милев - 
1895“, с. Българене, община Левски по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
115. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Г. С. Раковски 
- 1901“, с. Изгрев, община Левски по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
116. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Надежда - 
1902“, с. Козар Белене, община Левски по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
117. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Светлоструй - 
1903“, с. Обнова, община Левски по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
118. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Григор Вачков 
- 1911“, с. Трънчовица, община Левски по подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
119. Издаване на Запис на заповед по проект BG05MOP001-1.002 – 
0154 ”Активни младежи в община Левски”.  
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120. Отпускане на финансови средства на кметство Градище за 
провеждане събора на селото. 
121. Отпускане на финансови средства на кметство Божурлук за 
провеждане събора на селото.  
122. Отпускане на финансови средства на кметство Обнова за 
провеждане събора на селото. 
123. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски. 
124. Отпускане на финансови средства за лечение. 
125. Отпускане на финансови средства за погребения.  
 

12-та сесия – 28.06.2016г.    
 

126. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, 
съгласно чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и последващото му сключване. 
 

13-та сесия – 30.06.2016г.    
 

127. Отпускане персонална пенсия на децата на Росица Людмилова 
Асенова от гр. Левски. 
128. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на 
имот и учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински 
имот.  
129. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху 
общински имот, находящ се в гр. Левски. 
130. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в            
с. Асеновци. 
131. Продажба на общински имот в гр. Левски.  
132. Предложение на Общинска служба „Земеделие” гр. Левски за 
изпълнение на съдебно решение № 33 от 20.02.2007г. на Районен 
съд – Левски.  
133. Кандидатстване с проект на Народно читалище          
„Съзнание-1894” с. Асеновци, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г. 
134. Кандидатстване с проект на Народно читалище           
„Просвета-1927” с. Аспарухово, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г.   
135. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Осъм-1894”       
с.Градище, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.    
   -  Финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски 
към 31.05.2016г.  
136. Прекратяване пълномощията на Управителя на „МБАЛ – 
Левски” ЕООД, гр. Левски поради слаби финансови резултати и не 
спазване на програмата, с която е спечелил конкурса 
137. Молба за отпускане на финансови средства за награда на 
Мажоретен състав, гр. Левски. 
138.  Предложение за отпускане на финансови средства за награда 
на Хандбален клуб „Левски”, гр. Левски – юноши младша възраст. 
139.  Участие на Община Левски в Общо събрание на  Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 20.07.2016г. и определяне 
на представител.  
140. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски. 
141. Отпускане на финансова помощ  за лечение. 
142. Отпускане на финансова помощ  за погребения. 
143. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Пробуда-1928” 
с. Малчика, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 
144. Удължаване срока на договор за учредяване безвъзмездно 
право на строеж върху общински имот, находящ се в с. Малчика,      
общ. Левски. 
  -  Питания от граждани. /Пламен Кондов относно: повреда на 
уличен тротоарен кран от четири месеца на ул. „Малчика” № 77,      
гр. Левски./  
 
 

14-та сесия – 28.07.2016г.    
 

    - Финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр. 
Левски към 30.06.2016г.  
145. Становище по Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – 
Плевен за периода 2017г. - 2021г.  
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146. Приемане на решение за участие на Община Левски в 
сдружение с нестопанска цел „ОБЩИНСКИ ФК ЛЕВСКИ 2007”,             
гр. Левски и определяне на представител на Общината в него. 
147.  Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 03.08.2016г. и определяне 
на представител. 
148. Разпореждане с общинско имущество /изменение на ПУП с. 
Стежерово/. 
149. Учредяване право на прокарване за обект: електронно 
съобщителна инфраструктура на територията на община Левски     
ІІ етап – гр. Левски. 
150. Обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен 
фонд.   
   - Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода      
м. ноември 2015г. – м. юни 2016г.  
151. Отпускане персонална пенсия на децата на Кръстина 
Димитрова Панталеева от гр. Левски. 
152.  Увеличаване на субсидията на ФК Ювентус – 95 с. Малчика за 
бюджетната 2016г. – сезон ЕСЕН.   
153.  Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр. Левски за 
бюджетната 2016г. – сезон ЕСЕН.    
154. Молба на ХСК  „Левски”, гр. Левски за увеличение субсидията  
на клуба. 
155. Отпускане на финансова помощ за лечение. 
156. Отпускане на финансова помощ за погребения. 
157. Отпускане на финансови средства на кметство Изгрев за 
провеждане събора на селото.  
       
 

15-та сесия – 11.08.2016г.    
 
158. Даване на съгласие за промяна на бюджет 2016г. на Община 
Левски.   
159. Създаване на Общински съвет за намаляване на риска от 
бедствия.  
160. Определяне на представител на Общински съвет – Левски в 
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.   

 
16-та сесия – 25.08.2016г.    

 
161. Ново обсъждане на решение № 152 от 28.07.2016г. на 
Общински съвет – Левски. 
162. Изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и условията 
за отглеждане на животни и птици на територията на Община 
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Левски, приета от Общински съвет - Левски с реш. № 
71/20.02.2012г., изменена с реш. № 50/25.02.2016г.  
163. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение, по 
реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за условията и реда за 
прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г. / Реконструкция на 
водопроводна мрежа на с. Козар Белене, община Левски. / 
164. Кандидатстване на Община Левски с проектни предложения, по 
реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за условията и реда за 
прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г. / Ремонт и 
реконструкция на пътища. / 
165. Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху поземлен 
имот с идентификатор № 43236.401.3261, гр. Левски.    
166. Разпореждане с общински имот, находящ се в гр. Левски.  
167. Полски пътища и напоителни канали, общинска собственост, 
попадащи в масивите за ползване на участниците в споразуменията 
за землищата на Община Левски за стопанската 2016/2017г. 
168. Промяна начина на трайно ползване на ПИ „Пасище,мера” с 
площ 4,531 дка в землището на с. Обнова. 
169. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в 
землището на гр. Левски /ПИ с идентификатор № 43236.272.586/. 
170. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в 
землището на гр. Левски /ПИ с идентификатор № 43236.272.587/ 
171. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017г. в Основно училище „Христо 
Ботев”  с. Асеновци, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г./изм. 
и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно § 30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.  
172. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017г. в Основно училище „Христо 
Ботев” с. Българене, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.3, 
ал.5, т.2 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000г./изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
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паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно § 30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.  
173. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017г. в Средно училище  „Крум 
Попов”  гр. Левски, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г./изм. 
и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно § 30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.  
174. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017г. в Основно училище  „Неофит 
Рилски” с. Обнова, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, 
ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г./изм. 
и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно § 30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.  
175. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017г. в Основно училище  „Максим 
Горки”  гр. Левски, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 
и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г./изм. и 
доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите 
на училищата, детските градини и обслужващи звена, съгласно § 30 
от Закона за предучилищното и училищното образование.  
   - Предложения за допускане изключения от минималния брой на 
учениците в паралелките в ОУ „Васил Левски” с.Малчика и в ПГСС 
„Н.Й.Вапцаров” гр.Левски за учебната 2016/2017г.  
176. Отпускане на финансови средства на кметство Българене за 
провеждане събора на селото.  
177. Отпускане на финансови средства на кметство Асеновци за 
провеждане събора на селото. 
178. Отпускане на финансова помощ за лечение. 
179. Отпускане на финансова помощ  за погребение. 
        

17-та сесия – 12.09.2016г.    
 

180. Приемане Наредба № 32 за реда за записване, отписване и 
преместване на децата в общинските детски градини на 
територията на община Левски на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
181. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017 год. в Основно училище „Васил 
Левски” с.Малчика, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.3, 
ал.5, т.1, чл.11а и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на  децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.   
182. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2016/2017 год. в Професионална гимназия 
по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Левски община 
Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 
28.02.2012 г.) за определяне броя на паралелките и групите и броя 
на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, 
детските градини и обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
183. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2016г. на Община Левски.  
184. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение 
„Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, 
реконструкция и достъпна среда на сградите от училищната 
инфраструктура на територията на община Левски – СОУ „Крум 
Попов“ гр. Левски“, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за 
условията и реда за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 
185. Кандидатстване с проект на Народно Читалище „Георги 
Парцалев - 1901” гр. Левски, общ. Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г. 
186. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и 
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията 
и принадлежностите към тях в гр. Левски“ по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
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Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съгласно 
Заповед №09-552/02.08.2016г. за обявен прием на заявления за 
подпомагане с начална дата 02.09.2016 г. и крайна дата 03.10.2016г. 
187. Промяна наименованието на проект „Реконструкция, ремонт, 
включително и дейности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите пространства, закупуване на 
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Осъм-1894”      с. 
Градище, общ. Левски”, прието с решение № 128 от 30.06.2016г. на 
Общински съвет – Левски във връзка с кандидатстване на Народно 
читалище „Осъм-1894” с.Градище, общ.Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г.  
188. Промяна наименованието на проект „Реконструкция, ремонт, 
включително и дейности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите пространства, закупуване на 
оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Осъм-1894”     с. 
Градище, общ. Левски”, прието с решение № 135 от 30.06.2016г. на 
Общински съвет – Левски, във връзка с кандидатстване на Народно 
читалище „Осъм-1894” с.Градище, общ.Левски по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г.  

 
18-та сесия – 29.09.2016г.    

 

189. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 30.09.2016г. и определяне 
на представител.  
190. Искане от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 
сключване на нов договор за продължаване ползването на 44,26 
кв.м. от покривно пространство на сграда – Дом Паметник 
„Адалберт Антонов - Малчика” за срок от 10 години /приемо-
предавателна станция/.   
191. Разпореждане с МПС, собственост на кметство Градище.  
192. Прекратяване на съсобственост  чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Градище.  
193. Продажба на поземлен имот УПИ ІІ-37 с площ 1280 кв.м. в 
квартал 24 по плана на с. Малчика. 
 
 



15 

 

 
194. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху 
общински имот, находящ се в с.Обнова.   
195. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2015г.    
196. Отпускане на финансови средства на кметство Стежерово за 
храмовия празник на църквата. 
197. Отпускане на финансови средства на кметство Трънчовица за 
провеждане събора на селото. 
198. Отпускане на финансова помощ за лечение.   
199. Даване  съгласие за сключване на договор за кредит на „МБАЛ 
Левски” ЕООД. 
200. Осигуряване на безплатен транспорт на пътуващите деца в 
задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените 
места, в които няма детска градина или училище на основание 
чл.283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование за учебната 2016/2017 год. в общообразователните 
училища и професионални гимназии на територията на Община 
Левски. 
201. Допълване на решения № 169 и 170 от 25.08.2016г. на 
Общински съвет – Левски.  
 

19-та сесия – 20.10.2016г.    
 

202. Даване съгласие за участие финансиране на проект за 
енергийна ефективност и сключване на договор за актуализация на 
енергоспестяващите мероприятия за повишаване енергийната 
ефективност на МБАЛ Левски ЕООД и промяна на бюджет 2016г. на 
Община Левски. 

 
20-та сесия – 27.10.2016г.    

 
203. Изменение в Наредба № 15/15.02.2008г. за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Левски.   
204. Приемане Наредба № 33 за условията и реда за вписване на 
общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 
развитие на територията на община Левски на основание чл.21, 
ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.346 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.  
205. Продажба на лек автомобил, собственост на Община Левски 
/марка Шкода, модел Октавия/.    
206. Продажба на общински имот с начин на трайно ползване 
„Храсти” в землището на с.Обнова.  
207. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2017г.  



16 

 

 
208. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2017г.  
   - Финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД,               
гр. Левски към 30.09.2016г.    
209.  Допълнение на решение № 74/31.03.2016г. на Общински съвет 
– Левски. 
210. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски. 
211. Отпускане на финансова помощ за лечение. 
212. Отпускане на финансова помощ за погребение. 
   - Питане от общински съветници от Коалиция „Бъдеще”.  
/Относно: Създаване на нерегламентирани сметища край 
населените места и злоупотреби с общински земи /пасища/ в 
землището на    с.Козар Белене./  
        

 
21-ва сесия – 18.11.2016г.    

 
213. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, 
съгласно чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и последващото му сключване.   
214. Потвърждаване на наличност на финансови средства на 
Община Левски за изпълнение на проект по приоритетна ос 1 
„Добре свързан регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на 
планирането, разработването и координирането на трансгранични 
транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни 
мрежи” на програмата за териториално сътрудничество Interreg V-A 
Румъния – България. 
 

22-ра сесия – 24.11.2016г.    
 
215. Изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
216. 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 Общински 
съвет – Левски.   
217. Отпускане персонална пенсия на Алис  Динкова от гр. Левски.    
218.  Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в община Левски на основание 
чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2  от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
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219. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот.  
220. Отдаване под наем на помещение от административно-
търговска сграда, частна общинска собственост в с. Малчика.   
221. Продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ-692, кв.79                 
в с. Градище. 
222. Освобождаване от заплащане на режийни разноски при 
безвъзмездно прехвърляне в собственост чрез дарение на имот – 
частна общинска собственост на държавата – Министерство на 
здравеопазването. 
223. Отпускане на финансова помощ за лечение. 
224.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2016г.  
225. Изпълнение на проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан 
регион”, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични транспортни 
системи за по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи” на 
програмата за териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – 
България. 
        

23-та сесия – 22.12.2016г.    
 
226. Освобождаване управителя на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски 
и възлагане управлението и представителството на дружеството на 
временно изпълняващ длъжността управител. 
 
 

24-та сесия – 27.12.2016г.      
 
227. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на 
Община Левски за 2017г. и определяне размера на таксата за 
услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа на 
битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места за 2017г. 
228. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма за 2016г. на Община Левски. 
229. Предложение от Общинска служба „Земеделие” гр. Левски за 
обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св. Троица”         
с. Обнова със земеделски земи от общинския поземлен фонд.   
230. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 2016г.   
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231. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в с. Изгрев. 
232. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска 
собственост в гр. Левски.    
233. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот             
№ 000278, „Кариера,чакъл” в землището на с. Асеновци.   
234. Разделяне на поземлен имот № 000131 с начин на трайно 
ползване „Друга селищна територия”, площ 50,831 дка в землището 
на с. Малчика. 
235. Разделяне на поземлен имот № 000247 с начин на трайно 
ползване „Пасище, мера”, площ 29,602 дка в землището на              
с. Козар Белене.  
236. Отпускане на финансови средства за застраховки.   
     -  Актуално състояние на ОУ „Васил Левски” с.Малчика към 19 
декември 2016г.   
     -  Информация за общинския жилищен фонд на Община Левски.  
 


