О П И С
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2018г.
42-ра сесия – 11.01.2018г.
387. Кандидатстване на Община Левски по Проект „Красива
България” – 2018г. за финансиране на обект: „Пенсионерски клуб
гр. Левски”
43-та сесия – 31.01.2018г.
388. Възнаграждение на общинските съветници от Общински съвет
– Левски за мандат 2015 – 2019г.
389. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията
по ВиК в обособена територия Плевен на 26.02.2018г. и определяне
на представител.
390. Приемане бюджета на община Левски за 2018г.
391. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018г.
392. Програма за развитие на читалищната дейност през 2018г.
393. Одобряване на междинна оценка на общинския план за
развитие на Община Левски 2014-2020г.
394. Годишен отчет за 2017г. по Програма за управление на
отпадъците.
395. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на
Община Левски и кметове на кметства в Община Левски.
396. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на
Община Левски.
397. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и
пасища /землище с.Аспарухово/.
398. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и
пасища /землище с.Обнова/.
399. Отпускане безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” гр.Левски.
44-та сесия – 22.02.2018г.
400. Приемане на Програма за опазване на околната среда на
Община Левски 2017г.-2020г.
401. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.2020г.
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402. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд
„Социална закрила” с проект „Модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социалната услуга „домашен
социален патронаж” в община Левски”.
403. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2018г. на
територията на община Левски.
404. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери
и ливади през 2018г.
405. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.
406. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018г. /отдаване под наем на
общински терен за разполагане на пчелни семейства/
407. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018г. /отдаване под наем на
помещение за офис на политическа партия/
408. Утвърждаване разпределението на собствеността на
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски
/Никопол/“ – сгради находящи се в поземлен имот 280011 в
с.Санадиново, Община Никопол.
409. Продажба на 142.00 кв.м. от ПИ с идентификатор
43236.401.3238 находящ се в гр.Левски.
410. Готовност на Община Левски с проекти за кандидатстване и
възможности за финансиране от различни източници.
411. Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на
Община Левски за 2018г.
412. Отпускане на финансови средства на семейства с
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.
413. Отпускане на финансови средства за погребение.
414. Отпускане на финансови средства за лечение.
415. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода
м.юли 2017г.- м.декември 2017г.
45-та сесия – 29.03.2018г.
416. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” ЕООД,
гр.Левски и финансов отчет за 2017г.
417. Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД,
гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. лева.
418. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски,
за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
419. Приемане на общ устройствен план на община Левски предварителен проект.
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420. Годишен отчет за 2017г. по Програма за опазване на Околната
среда на община Левски.
421. Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община
Левски /2017-2022г./
422. Промяна на Наредба № 6 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Левски.
423. Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана
от държавата дейност в съответствие с регламентираните социални
услуги по чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.
424. Определяне на пълномощен представител на Община Левски в
Общото събрание на Асоциация Общински гори.
425. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския
поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.
426. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост.
427. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и
пасища.
428. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и
ливади за 2018г.
429. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2018/2019г.
430. Отдаване под аренда на други трайни насаждения, общинска
собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и
с.Стежерово.
431. Предоставяне безвъзмездно за управление на имот –
общинска собственост на Професионална гимназия по селско
стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр. Левски.
432. Приемане Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Левски за учебната
2018/2019г. на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл.42 и 43 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организацията на
дейностите в училищното образование и чл.8, ал.2 и чл.12 от
Закона за предучилищното и училищното образование.
433. Прекратяване на съсобственост между Община Левски и
физическо лице върху сграда, находяща се в гр.Левски.
434. Отпускане на финансови средства за лечение.
435. Отпускане на финансови средства за погребение.
436. Отпускане на еднократна финансова помощ.
437. Отпускане персонална пенсия на Евгени Маринов от гр.Левски
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46-та сесия – 11.04.2018г.
438. Одобряване на проект на договор за отдаване под аренда на
други трайни насаждения, общинска собственост в землищата на
с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и с.Стежерово.
47-ма сесия – 26.04.2018г.
439. Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 2017г.
440. Отчет за читалищната дейност през 2017г.
441. Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по реда на
Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализацията
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.
442. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския
дълг за кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в
България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване собственото участие на
Община Левски в реализацията 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.
443. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018г. /помещение в гр.Левски,
ул.”Крум Попов” № 9/
444. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018г. /поставяне на преместваем
обект в кв.119/
445. Заявление от Велислав Красимиров Христов – Кмет на
с.Аспарухово, Община Левски и инициативен комитет за изграждане
на паметник на загиналите в Първата световна война от
с.Аспарухово.
446. Отпускане безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” –
гр.Левски.
447. Отпускане на финансови средства за лечение.
448. Отпускане на еднократна финансова помощ.
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449. Обявяване на част от ПИ с идентификатор 43236.401.2950 по
КККР на гр.Левски – публична общинска собственост за частна
общинска собственост.
- Отпускане безлихвени заеми на спортните клубове от община
Левски в рамките на разпределената им субсидия за 2018г.
450. Отпускане безлихвен заем на „Спортен карате клуб Киокушин”
гр. Левски.
451. Отпускане безлихвен заем на „Автомоделен клуб Левски”
гр. Левски.
452. Отпускане безлихвен заем на „Общински футболен клуб Левски
2007” гр. Левски.
453. Отпускане безлихвен заем на Футболен клуб „Ботев-2014”
с.Българене.
454. Отпускане безлихвен заем на Футболен клуб „Победа”
с.Градище.
455. Отпускане безлихвен заем на Футболен клуб „Динамо-Изгрев”
с.Изгрев.
456. Отпускане безлихвен заем на Футболен клуб „Ботев”
с.Трънчовица
48-ма сесия – 31.05.2018г.
Отчет за изпълнение бюджета на Община Левски към
31.03.2018г.
457. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на
капиталовата програма и бюджета за 2018г. на Община Левски.
458. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията
по ВиК в обособена територия Плевен на 18.06.2018г. и определяне
на представител.
459. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
„Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски парк
в гр. Левски, находящ се в п. и. с идентиф. № 43236.401.3447 по КК,
парцел I, кв. 130, по плана на гр. Левски, Община Левски“, по реда
на
Процедура
чрез
подбор
на
проектни
предложения
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“
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 Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020г.
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460. Кандидатства на Община Левски с проектно предложение
„Ремонт и модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ
III – спортен комплекс,
кв. 140 по регулационен план на град
Левски, община Левски“, по реда на Процедура чрез подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ 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 Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
461. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност на обреден дом за тъжни ритуали, гр. Левски“, по реда
на
Процедура
чрез
подбор
на
проектни
предложения
BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които
се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност“ 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 Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
462. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и
ливади за 2018г.
463. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост.
464. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински
имот в гр.Левски.
465. Продажба на общински ПИ 43236.401.1901 в гр.Левски.
466. Заявление от Христо и Никола Кисьови – гр.Левски, Община
Левски, ул. ”Александър Стамболийски” № 18 и инициативен
комитет за възстановяване на бюст паметник на Александър Кисьов
– командир на партизански отряд „Христо Ботев”.
467. Отпускане безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” –
гр.Левски до размера на годишната субсидия.
468. Отпускане на финансови средства за провеждане на събори в
с.Божурлук, с.Градище и с.Обнова
469. Отпускане на финансови средства на семейства с
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.
470. Отпускане на финансови средства за лечение.
471. Отпускане на финансови средства за лечение /Христина
Йорданова от с.Козар Белене/.
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472. Отпускане на финансови средства за погребение.
473. Одобряване на проект на договор за отдаване под аренда на
други трайни насаждения, общинска собственост в землищата на
с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и с.Стежерово.
49-та сесия – 28.06.2018г.
474. Приемане Общинска програма за закрила на детето 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.3 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.
475. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018г. /поставяне на павилион за
търговска дейност върху общински терен – обект № 14 с площ 30
кв.м., кв.43 в гр.Левски/
476. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в
частна общинска собственост и учредяване право на строеж за
изграждане
на
търговски
обект
в
ПИ
43236.401.3464,
ПИ 43236.401.3465 и ПИ 43236.401.3466 в гр.Левски
477. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в
поземлен имот с идентификатор 43236.401.2707 в гр.Левски.
478. Одобряване на Списък на спортните обекти общинска
собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2018г.
479. Вземане на решение за предоставяне на имоти за
обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св. Троица”
с.Обнова в изпълнение на задължението по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.)
480. Изграждане и поставяне на бюст-паметник в чест на Христо
Ботев и на загиналите за свободата на България, на мемориалнодекоративна структура в чест на всички дейци на българската
просвета и култура, на мемориален обект в чест на спортния дух и
спортните постижения на хората от Община Левски.
481. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018г. /поставяне на павилион за
търговска дейност върху общински терен – нов обект № 45 с площ
10 кв.м., кв.36 в гр.Левски/
482. Обявяване на имот от частна в публична общинска
собственост.
483. Заявление от кметство Аспарухово за отпускане на финансови
средства за ремонт на сграда, находяща се в гробищния парк на
селото.
484. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за
бюджетната 2018г.
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485. Отпускане на финансови средства за лечение.
486. Отпускане на финансови средства за погребение.
487. Ликвидиране на съсобственост върху ПИ с проекти
идентификатори 43236.401.3479 и 43236.401.3480 съгласно
кадастралната карта на гр.Левски.
488. Продажба на 140 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.1247,
находящ се в гр.Левски.
- Питания от граждани. /Рачо Григоров Георгиев, относно:
Оттичането на дъждовната вода след ремонти на улици в
гр.Левски./
50-та сесия – 12.07.2018г.
489. Кандидатстване на Община Левски по Проект „Красива
България” 2018г. за финансиране на проект: „Пристрояване за
асансьор, който да осигури достъпна среда относно I, II и III етаж на
бл. „Е“, част от АПЗЗ на лечебно заведение гр. Левски”.
490. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за
бюджетната 2018г.
51-ва сесия – 26.07.2018г.
491. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2017г.
492. Приемане на Стратегия за развитие на образованието в
Община Левски (2017-2020)
493. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Левски (2017-2020)
494. Приемане на Програма за развитие на младежта в Община
Левски (2017-2020)
495. Приемане на Стратегия на Община Левски за интегриране на
ромите и други уязвими малцинствени социални групи (2017-2020) и
Актуализиран план за действие в изпълнение на Стратегията на
Област Плевен за интегриране на ромите (2017-2020)
496. Отпускане персонална пенсия на децата на Десислава ПеневаЛазарова от гр. Левски.
497. Отпускане на финансови средства за лечение.
498. Отпускане на финансови средства за погребение.
499. Продажба на 200 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.1247
находящ се в гр.Левски.
500. Продажба на упи ХІІІ в кв.99 по ПУП на с.Градище.
501. Даване на съгласие за промяна на бюджет 2018г. на Община
Левски.
502. Отпускане на финансови средства за провеждане на събора в
с.Изгрев.
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- Питания от граждани. /Павлина Григорова относно:
1. Какъв е достъпа до транспорт за хора с увреждания,
осигурен от общината?
2. Какво се прави за задържане на децата в града и за трайно
безработните на възраст 45-50г.?
3. Какви са функциите на клуба на инвалидите?
4. Защо в гр.Левски няма художествена галерия?/
52-ра сесия – 31.07.2018г.
503. Даване на съгласие за промяна на бюджет 2018г. на Община
Левски.
53-та сесия – 30.08.2018г.
504. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията
по ВиК в обособена територия Плевен на 10.09.2018г. и определяне
на представител.
505. Предоставяне на автобусите, предназначени за превоз на
ученици/деца за безвъзмездно ползване и управление от
средищните училища в община Левски.
506. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2018/2019 год. в Основно училище
„Христо Ботев” с.Асеновци, община Левски, на основание чл.68,
ал.1, т.2 във връзка с ал.2 и ал.5 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
507. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2018/2019 год. в Основно училище „Христо
Ботев” с.Българене, община Левски, на основание чл.68, ал.1, т.2 и
т.3 във връзка с ал.2 и ал.5 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
508. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2018/2019 год. в Основно училище
„Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски, на основание чл.68,
ал.1, т.2 във връзка с ал.2 и ал.5 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
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509. Отдаване под наем на части от имот публична общинска
собственост, предоставен за управление на СУ„Крум Попов”
гр.Левски.
- Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода
м.януари 2018г.- м.юни 2018г.
510. Отпускане на финансови средства за провеждане на събора в
с.Българене.
511. Отпускане на финансови средства за провеждане на събора в
с.Асеновци.
512. Отпускане на финансови средства за лечение.
54-та сесия – 27.09.2018г.
- Доклад за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски за
периода 01.01.2018г. - 31.07.2018г. /Отчет за приходи и разходи,
счетоводен баланс, разчети с доставчици и клиенти към
31.07.2018г./
513. Издаване на запис на заповед от община Левски в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор
№ 15/07/2/0/00236 от 25.09.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г. /ПРСР 20142020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
514. Осигуряване и отпускане на средства за строителен надзор на
„Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901”гр.Левски”.
515. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелка – VІІ клас за учебната 2018/2019 год. в Основно училище
„Максим Горки” гр.Левски, община Левски, на основание чл.68, ал.1,
т.2 и ал.2 и ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
516. Разрешаване на дофинансиране на паралелка с ученици под
нормативно определения минимум за учебната 2018/2019год. в
ПГССТ „Н.Й.Вапцаров” гр.Левски, община Левски, на основание
чл.68, ал.4-7 във връзка с чл.69 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
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517. Поставяне на бюст-паметник в чест на Христо Ботев и на
загиналите за свободата на България, на мемориално-декоративна
структура в чест на всички дейци на българската просвета и
култура, на мемориален обект в чест на спортния дух и спортните
постижения на хората от Община Левски.
518. Избор на кмет на кметство с.Трънчовица.
519. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на трасе за
външно кабелно захранване нн за обект: „Преустройство на
съществуваща производствено-складова сграда за производство на
мебели от дърво”.
520. Организиране 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 2018/2019год. в общообразователните
училища и професионални гимназии на територията на Община
Левски.
55-та сесия – 15.10.2018г.
521. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане по договор №15/07/2/0/00539 от 29.12.2017г. по подмярка
7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г., съфинансиран от ЕЗФРСР за Проект „Осъществяване
на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, реконструкция и
достъпна среда на сградите на училищната инфраструктура на
територията на община Левски, Обект: СУ „Крум Попов” гр.Левски и
Реконструкция на дворно пространство и открити спортни площадки
на СУ „Крум Попов“ гр. Левски”, сключен между Община Левски и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
56-та сесия – 25.10.2018г.
522. Изменение на Наредба № 27 за ползване на пасища, мери и
ливади – публична общинска собственост на територията на
Община Левски, приета от Общински съвет – Левски с Решение
№ 250 от 20.12.2012г., изменена и допълнена
с Решение
№ 650/26.03.2015г.
523. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията
по ВиК в обособена територия Плевен на 29.10.2018г. и определяне
на представител.

11

524. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на
капиталовата програма и бюджета за 2018г. на Община Левски.
525. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от
общинския горски фонд през 2019г.
526. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори,
общинска собственост през 2019г.
527. Отпускане на финансови средства на кметство Аспарухово за
празнуване събора на селото.
528. Отпускане на финансови средства на кметство Козар Белене за
празнуване събора на селото.
529. Отпускане на финансови средства на кметство Стежерово за
празнуване събора на селото.
530. Отпускане на финансови средства за лечение.
531. Отпускане на финансови средства за погребение.
532. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
в Общински съвет-Левски.
533. Дарение на част от общински имот на Великотърновска
епархия.
534. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в с.Обнова.
57-ма сесия – 29.11.2018г.
- Доклад за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски за
периода 01.01.2018г. – 30.09.2018г. Отчет за приходите, разходите и
счетоводен баланс.
535. Полски пътища и напоителни канали, общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на участниците в споразуменията
за землищата на Община Левски за стопанската 2018/2019г.
536. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.3230
в гр.Левски.
537. Отпускане персонална пенсия на Ивет Лъчезарова Луканова от
с.Малчика.
538. Отпускане персонална пенсия на Мариус Лъчезаров Луканов от
с. Малчика.
539. Актуализиране бюджета на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за
2018г.
540. Отпускане на финансови средства на кметство Варана за
празнуване събора на селото.
541. Отпускане на финансови средства за лечение.
542. Отпускане на финансови средства за погребение.

12

- Питане от Веселин Величков Караиванов - общински съветник.
/1. Как е осигурено зимното поддържане на улиците в населените
места от общината? 2. Приключили ли са процедурите за избор на
изпълнители и кои са те? /
58-ма сесия – 14.12.2018г.
543. Удостояване със звание „Почетен гражданин на гр.Левски”.
544. Одобряване на План-сметка за 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 2019г. 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 2019г.
545. Изменение в Наредба № 6 / 31.01.2013г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Левски.
- Отговор от Кмета на община Левски на питане от общински
съветници от Коалиция „Бъдеще” във връзка с извършващият се
ремонт на Общинска спортна зала в с. Българене.
59-та сесия – 20.12.2018г.
546. Отмяна на съществуващата Наредба № 5 за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Левски и приемане на нова Наредба № 5 за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Левски.
547. Програма за развитие на читалищната дейност през 2019г.
548. Годишен отчет за 2018г. по Програма за опазване на Околната
среда на община Левски и секторна Програма за управление на
отпадъците.
549. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на
капиталовата програма и актуализация на бюджета за 2018г. на
Община Левски.
550. Предоставяне на извънредна парична награда за изключителни
спортни постижения.
551. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост в с.Българене.
552. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост, находящ се в с.Обнова.
553. Отпускане на финансови средства за лечение.
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