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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2019г.  

 
60-та сесия – 31.01.2019г.        

 
554. Приемане на Общ устройствен план на Община Левски.   
555. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2019г.   
556. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 21.02.2019г. и определяне на 
представител.     
557. Приемане бюджета на Община Левски за 2019г.  
558. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски и кметове на кметства в Община Левски.        
559. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на 
Община Левски.  
560. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в полза на ДФ 
”Земеделие” - Разплащателна агенция за авансово плащане на ДДС 
по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ             
№ 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. за "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 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,сключен 
между Община Левски и Държавен фонд ”Земеделие”/162 205,30 лв./ 
561. Издаване на Запис на заповед от Община Левски в полза на 
Държавен фонд  „Земеделие” – разплащателна агенция за авансово 
плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ № 15/07/2/0/00093/14.11.2017г. "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 
Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г., сключен 
между община Левски и Държавен фонд "Земеделие"/811 026, 50лв./   
562. Издаване на запис на заповед от Община Левски в полза на ДФ 
„Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на 
разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00539 
от 29.12.2017г. „Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен 
ремонт, реконструкция и достъпна среда на сградите от училищната 
инфраструктура на територията на Община Левски, обект: Сграда – СУ 
„Крум Попов“, гр.Левски, Община Левски”  



2 

 

563. Изменениe в Наредба № 15/15.02.2008г. за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Левски.   
564. Отпускане на персонална пенсия на Стефка Велчева Николова 
от с. Асеновци.   
565. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” - 
гр.Левски.       
566. Отпускане на финансови средства за лечение.   
567. Отпускане на финансови средства за погребение.    
  

61-ва сесия – 28.02.2019г.        
 

568. Съгласуване сключването на договори за отдаване под наем на 
закрити търговски площи, частна общинска собственост, находящи се 
в сградата на Еднолично дружество с ограничена отговорност            
с фирма „МБАЛ- Левски” ЕООД.   
569. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019г. /отдаване под наем на площ 
от 8,00 кв.м за монтаж на павилион в гр. Левски/  
570.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019г. /отдаване под наем на площ 
от 100 кв.м. от УПИ VІІІ, кв.17 на с.Малчика за селскостопанска 
дейност/        
571. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.3230     
в гр. Левски.   
572. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
573. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2019г. на 
територията на община Левски.  
574. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2019г.     
575. Отдаване под аренда на поземлени имоти в с.Изгрев.   
576.Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.     
577. Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на 
Община Левски за 2019г.   
578. Одобряване на общинска субсидия на „Спортен карате клуб 
Киокушин” гр. Левски.    
579. Одобряване на общинска субсидия на Хандбален клуб „Левски” 
гр. Левски.  
580. Одобряване на общинска субсидия на „Автомоделен клуб - 
Левски” гр. Левски. 
581. Одобряване на общинска субсидия на Мото клуб гр.Левски. 
582. Одобряване на общинска субсидия на „Общински футболен клуб 
Левски 2007” гр. Левски.    
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583. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Ювентус-
95” с. Малчика.            
584. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Ботев-
2014” с. Българене.            
585. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Обнова-
1934” с. Обнова.            
586. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Победа” 
с. Градище.            
587. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Динамо-
Изгрев” с. Изгрев.            
588. Одобряване на общинска субсидия на Футболен клуб „Ботев”     
с. Трънчовица.            
589. Отпускане на финансови средства за лечение.   
590. Отпускане на финансови средства за погребение.    
    -   Питания от граждани. / г-жа Цанкова относно: Построяване на 
завод в промишлената зона на гр.Левски. Защо се отказва 
построяването на завод?/    
  

62-ра сесия – 06.03.2019г.        
 

591. Прегласуване на решение № 582/28.02.2019г. на Общински 
съвет - Левски за одобряване на общинска субсидия на „Общински 
футболен клуб Левски 2007” гр.Левски.  

 
63-та сесия – 13.03.2019г.        

 
592. Приемане Система за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на град Левски за учебната 
2019/2020г.  на основание  чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от ЗМСМА 
във връзка с чл.42, 43 и 43а от Наредба № 10/01.09.2016г. (Изм.- ДВ, 
бр.77 от 2017г.; изм и доп., бр.48 от 2018г., в сила от 08.06.2018г.; 
изм. и доп., бр.82 от 2018г.) за организацията на дейностите в 
училищното образование и чл.8, ал.2 и чл.12 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.  
 

64-та сесия – 28.03.2019г.        
 

593. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски за 
периода 01.01.2018г.- 31.12.2018г.   
594. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.- 
2020г.    
595. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2018г.   
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596. Продажба на поземлен имот с идентификатор 53089.69.214        
в с.Обнова.  
597. Даване съгласие за извършване на основен ремонт на част от 
общински имот „Спортен комплекс”.   
598. Предложение от директора на ОУ „Неофит Рилски” с.Обнова.  
599. Отдаване под аренда на поземлен имот в с.Трънчовица.   
600. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост.   
601. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2019/2020г.    
602. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2019/2020г.    
603. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2019г. 
604. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.      
605. Отпускане на финансови средства за погребение.    
  
 -   Питания  от  граждани.  / г-жа Павлина Грогорова  относно:  
 
 1. Качеството на питейната вода в гр.Левски.  
 2. Достъпа за хора с увреждания до новия асансьор в 
общинската болница, където се намират кабинетите на личните 
лекари.     
 3. Невъзможност за ползване на тротоарите на улиците от хора 
с инвалидни колички. /   

 
65-та сесия – 25.04.2019г.        

 
606. Отчет за читалищната дейност през 2018г.      
607. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община Левски за 
2019г. 
608. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2019г. в Община Левски. 
609. Закупуване на част от имот в с.Малчика, собственост на „БТК“ 
ЕАД. 
610. Удължаване срока на Договор за учредяване на безвъзмездно 
право на строеж сключен между Община Левски и ПУДООС за 
изграждане на център за събиране и съхраняване на опасни битови 
отпадъци в гр. Левски.  
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611. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.      
612. Отпускане на финансови средства за лечение.  
613. Отпускане на финансови средства за погребение.    
 

 66-та сесия – 30.05.2019г.        
 
614. Избор на кмет на кметство с.Обнова.  
615. Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Левски“ 
ЕООД град Левски.    
616. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 17.06.2019г. и определяне на 
представител. 
617. Възмездно учредяване право на прокарване на външно кабелно 
захранване през имоти общинска публична собственост в 
с.Българене и с.Градище за ТОЛ-таксите на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 
618. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2019г. 
619. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост.  
620. Отпускане на персонална пенсия на Стефка Велчева Николова 
от с.Асеновци. 
621. Отчет за читалищната дейност на НЧ „Васил Левски 2005“ 
гр.Левски за 2018г.     
622. Отпускане на финансови средства на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1919“ 
с.Божурлук за отбелязване на 100 годишнината на читалището.   
623. Отпускане на финансови средства за лечение. 
624. Отпускане на финансови средства за погребение. 
625. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд 
„Социална закрила“, с проект „Доброволчески лагер „Смелите мечти 
оставят следи“ 2019г.“ и осигуряване на собствени финансови 
средства.  


