
О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2011 г. 

 
 

1-ва сесия – 09.11.2011 г.   
 

1. Избор на комисия по избора за мандата 2011-2015 г. 
2. Избор на председател на Общински съвет – Левски   
 

2-ра сесия – 28.11.2011 г.   
 

3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 
4. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Левски 
5. Избор на Постоянни комисии на Общински съвет – Левски 
6. Определяне на представители на Общинския съвет в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България 
7. Определяне на  представител на Общински съвет - Левски  в 
Областния съвет за регионално развитие 
8. Определяне на представители на Община Левски в Асоциацията 
на Дунавските общини „Дунав”  
9. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане 
жилищните въпроси на граждани  с многогодишни жилищно-
спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ 
10. Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на 
Община Левски в сила от 09.11.2011 г. 
11. Определяне размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете на кметства от Община Левски в сила от 09.11.2011 г. 
12. Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на 
пътници по маршрути по  утвърдената транспортна схема на 
Община Левски 

3-та сесия – 28.12.2011 г.  
 

13. Ново обсъждане на Решение № 12/28.11.2011 г. на Общински 
съвет – Левски 
-       Финансово състояние на „Автотранспорт” ЕООД гр. Левски 
14. Приемане на актуализиран документ за изпълнение на 
Общински план за развитие на Община Левски 2011 – 2013 г. 
15. Изпълнение на бюджета на Община Левски към 30.11.2011г. 
      Актуализация бюджета на Община Левски в сила от 01.12.2011 г. 



16. Утвърждаване числеността и структурата на общинската 
администрация 
17. 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 2012 г. 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 2012 г. 
18. Изменение и допълнение в Приложение № 2 към Наредба № 11 
за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Левски 
 - Отчет за дейността на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски  до 
30.10.2011 г. 
19. Разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Левски 
20. Кандидатстване на Община Левски за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на 
населението и икономиката в селските райони” от  
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.      
21-34. Удължаване срока на договори за наем на общинска земя в 
гр. Левски  и с. Българене 
35. Учредяване право на ползване върху част от имот в землището 
на гр. Левски за устройване на постоянен пчелин 
36. Определяне на таксиметрова стоянка в гр. Левски 
37. Премахване на сглобяема постройка  - тип барака /бивш 
ЕКОЦЕНТЪР/ 
38. Промяна предназначението на общински имоти за държавни 
нужди, находящи се в землището на с. Градище 
39. Отпускане на финансови средства на НЧ „Г. Парцалев” 
40. Определяне възнаграждението на Председателя на Общински 
съвет – Левски в сила от 09.11.2011 г. 
41. Определяне възнаграждението на Председателя на Общински 
съвет – Левски в сила от 01.01.2012 г. 
42. Определяне възнаграждението на общинските съветници в сила  
от 09.11.2011 г. 
43. Определяне възнаграждението на общинските съветници в сила  
от 01.01.2011 г.  
 


