.О П И С

на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2013 г.
18-а сесия – 31.01.2013 г.
256. Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и нейното Приложение № 2
257. Приемане на нова Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски
258. Промени в Наредба № 9 за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд
259. Програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г.
260. Годишен отчет за 2012 г. по Програма за опазване на Околната
среда на Община Левски
261. Разпореждане с общинско имущество – МПС, собственост на
Община Левски
262. Разпореждане с общинско имущество /Газопровод „НАБУКО”/
263. Приемане на обектите от първостепенно значение за Община
Левски свързани с проект „Изграждане на Пречиствателна станция за
отпадни води за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на
канализационна система в гр. Левски”
264. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода м.
юли 2012 г. – м. декември 2012 г.
- Информация за приключила ревизия на НАП във връзка с ДДС на
Община Левски и ревизионен акт № 151202438 от 28.12.2012г.
265. Отпускане на финансова помощ за лечение
266. Отпускане на финансова помощ за погребение
267. Молба от Д-р Людмил Великов - управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД
19-а сесия – 25.02.2013 г.
268. Приемане отчета за 2012 г. и бюджета за 2013 г. на Общинско
предприятие „Спортни имоти, отдих и развлечения” гр. Левски
269. Приемане отчета за 2012 г. и бюджета за 2013 г. на Общинско
предприятие „БКС-Левски” гр. Левски
270. Отчет за изпълнение Бюджета на Община Левски към 31.12.2012
г.
271. Приемане Бюджета на Община Левски за 2013 г.
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272. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Левски /2011-2015 г./
273. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2013 г.
274. Създаване на регионално сдружение по реда на Закона за
управление на отпадъците /Обн. ДВ. Бр. 53 от 13 юли 2012г./ в
изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/”
275. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за втори учебен срок на учебната 2012/2013 г. в СОУ
„Крум Попов” гр. Левски и ОУ „Неофит Рилски” с. Обнова
276. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.
Стежерово
277. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от
общинския горски фонд през 2013 г.
278. Ползване на дървесина от гори, общинска собственост
през 2013г.
279. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори,
общинска собственост през 2013г.
280. Издаване на запис на заповед от Община Левски в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
предоставящо безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013г., към авансово плащане
по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/070 от 19.05.2012 г. по проект
„Подобряване на образователната инфраструктура в Община
Левски”, сключен между Община Левски и Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.
281,282. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Градище с
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Осъм-1894” с.
Градище и читалищно настоятелство в с. Асеновци с проект за
ремонт на сградата на Народно читалище „Съзнание-1894” с.
Асеновци по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските
райони 2007-2013 г.
283. Молба от д-р Людмил Великов – управител на „МБАЛ-Левски”
ЕООД гр. Левски за освобождаване от длъжност
284. Отпускане на финансова помощ на „МБАЛ Левски” ЕООД гр.
Левски
285. Отпускане на финансова помощ за лечение
286. Отпускане на финансова помощ за погребение
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20-а сесия – 04.03.2013 г.
287. Освобождаване управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски
и възлагане управлението и представителството на дружеството на
временно изпълняващ длъжността управител
21-а сесия – 25.03.2013 г.
288. Отчет на читалищната дейност за 2012 г.
289. Отчет на спортните клубове за 2012 г.
290. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Левски
291. Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички
в Община Левски
292. Приемане на План за действие на Община Левски за
интегриране на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна
ситуация /2013-2014/
293. Кандидатстване на Община Левски за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г., подкрепена от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
294. Кандидатстване на Община Левски за безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
295. Кандидатстване на Община Левски за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони
296. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ, приоритетна
ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация
и партньорство при разработване и провеждане на политики”,
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
297. Финансово подпомагане на проект за игрален филм за Васил
Левски
298. Отпускане на финансова помощ за лечение
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299. Отпускане на финансова помощ за погребение
300. Кандидатстване на Община Левски за безвъзмездна финансова
помощ по Приоритетна ОС 3, мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на
сектор Рибарство 2007-2013 г.”
301. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот
302. Предоставяне на финансова помощ за служебно погребение
303. Отпускане на финансови средства за наградния фонд на
конните надбягвания в с. Малчика
22-а сесия – 25.04.2013 г.
304. Наредба № 29 за подпомагане на социално слаби граждани от
бюджета на Община Левски
305. Промяна на Наредба № 28 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на
спорта за всички в Община Левски
306. Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр. Левски
307. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския
поземлен фонд
308. Състоянието и необходимостта от ремонтни работи по местните
общински четвъртокласни пътища за 2013 г.
309. Учредяване право на ползване върху имот, находящ се в с.
Божурлук за устройване на постоянен пчелин
310. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в с.
Българене
- Съгласуване на разпределението на средствата за читалищна
дейност за 2013 г.
311. Годишен отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски към 31.12.
2012 г.
312. Кандидатстване на НЧ „Васил Левски – 2005” гр. Левски по
програма „Примо”
313. Молба от НЧ „Светлоструй 1903” с. Обнова
314. Искане за финансиране на събор в с. Градище от кмета Стефан
Стефанов
315. Молби за отпускане на финансова помощ за лечение
316. Молба за финансова помощ за погребение
317. Предложение от д-р Валентин Димитров – вр.изп.дл. управител
на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски издължаването на остатъка от
кредит на „МБАЛ-Левски” ЕООД да бъде поето от Община Левски
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23-а сесия – 30.05.2013 г.
- Полагане на клетва от новоизбрания кмет на с. Стежерово
318. Изработване на нов общ устройствен план и одобряване на
планово задание с опорен план за Община Левски
319. Ново обсъждане на Решение № 304/25.04.2013 г. относно
Наредба № 29 за подпомагане на социално слаби граждани от
бюджета на Община Левски
320. Допълнение на общински план за защита при бедствия в
Община Левски
321. Дарение на движима вещ – моторно превозно средство,
собственост на Народното събрание на Република България в полза
на Община Левски
322. Разпореждане с общински недвижим имот – помещение в
сутеренната част на НЧ „Пробуда – 1928” с. Малчика
323. Актуализиране на списъка с общинските имоти, които се
предоставят за стопанисване и управление на ОП „БКС-Левски”
324. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2013 г.
325. Годишен наем за ползване на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд
326. Кандидатстване на НЧ „Надежда 1902” с. Козар Белене по
програма „Примо”
327. Искане от кмета на с. Обнова за финансиране на събора на
селото
328. Отпускане на финансови средства на църковното
настоятелство с. Аспарухово
329. Отпускане на финансови средства на инвалидите за транспорт
до гр. Никопол за участие във фестивал
330. Отпускане на финансова помощ за лечение
331. Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление през 2012 г.
332. Извършване проверка за направени инвестиции за мотописта
с. Козар Белене
333. Изразходване на балансовата печалба за 2012 г. на „МБАЛЛевски” ЕООД
24-а сесия – 27.06.2013 г.
334. Приемане на изменение и допълнение на наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Левски
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335. Утвърждаване на парична награда, връчена за 100 годишнината
на Панайот Йорданов Иванов, жител на гр. Левски
336. Обявяване на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр. Левски
337. Искане от д-р Валентин Димитров – вр. изп. дл. Управител на
„МБАЛ Левски” за отпускане на безлихвен кредит от Община Левски
338. Поемане на краткосрочен дълг
339. Разрешение задание за изработване на ПУП за имот идин. №
43236.265.195 за изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води за над 10 хил. екв. жители, реконструкция и доизграждане на
канализационната система в гр. Левски
340. Промяна на решение № 230/25.10.2012 г. на ОбС – Левски за
възнагражденията на общинските съветници
341. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен
фонд на безимотни и малоимотни граждани
342. Продажба на общински недвижим имот в с. Малчика
- Извършване проверка за направени инвестиции за мотописта с.
Козар Белене
343. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и
бюджет за 2013 г. на Община Левски, като не се променя одобрената
финансова рамка
344. Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Левски и
на населените места, съставни на общината”
345. Отпускане на субсидия на църковното настоятелство с.
Аспарухово
346. Отпускане на финансови средства на НЧ „Съзнание 1894” с.
Асеновци за участие в Световен шампионат по фолклор в Несебър и
Слънчев бряг
347. Кандидатстване на НЧ „Гео Милев – 1895” с. Българене по
програма „Примо”
348. Отпускане на финансови средства на Мажоретен състав гр.
Левски за постигнати високи спортни резултати
349.
Отпускане на финансова помощ за издаване на лични
документи
350. Отпускане на финансова помощ за лечение
351. Отпускане на финансова помощ за погребение
25-а сесия – 10.07.2013 г.
352. Удължаване срока договора за управление на д-р Валентин
Георгиев Димитров, като Управител на „МБАЛ Левски” ЕООД гр.
Левски
353. Промяна в начина на управление на „МБАЛ Левски” ЕООД
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354. Обявяване сградата, в която се помещава СОУ „Крум Попов” гр.
Левски за обществена сграда с местно историческо и културно
значение
26-а сесия – 29.08.2013 г.
355. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2013/2014 г. в общообразователните
училища на Община Левски, на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от
Наредба № 7на МОН от 29.12.2000 г. /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
356. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост за 2013 г.
357. Разделяне на поземлени имоти с начин на трайно ползване
„Овощна градина” в землището на с. Изгрев
358. Учредяване право на ползване на имот, находящ се в
землището на с. Обнова за устройване на постоянен пчелин
359. Закриване на „Обект за раздаване на храна в с. Българене към
Домашен социален патронаж, гр. Левски”
360. Продажба на общински недвижими имоти в гр. Левски
361. Разпореждане с общинско имущество /Искане от „Оптилинк
Плевен” ООД за прокарване на оптично кабелно трасе/
362. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Българене с
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Гео Милев – 1895”,
с. Българене, Община Левски по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013г.
363. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Стежерово с
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Съгласие – 1895”, с.
Стежерово, Община Левски по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013г.
364. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Изгрев с проект за
ремонт на сградата на Народно читалище „Г.С.Раковски – 1901”, с.
Изгрев, Община Левски по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 –
2013г.
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365. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Асеновци с
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Съзнание –
1894”, с. Асеновци, Община Левски по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013г.
366. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Градище с
Проект „ Ремонт и възстановяване на читалищен клуб и библиотека в
УПИ IV - 309, стр. кв. 46, с. Градище, Община Левски по Програмата
за развитие на селските райони 2007-2013г.
367. Кандидатстване на Община Левски по програма „Деца и
младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск
368. Кандидатстване с проект „Рехабилитации на улици и участъци
от улици на територията на гр. Левски с четири подобекта: 1.
Възстановяване на пътната и тротоарна настилка по ул. „Васил
Априлов” от ОК 297 до ОК 277 в гр. Левски; 2. Възстановяване на
пътната и тротоарна настилка на участък по ул. „Христо Смирненски”
от ОК 376 до ОК 387 в гр. Левски; 3. Възстановяване на пътната и
тротоарна настилка на участък по ул. „Любен Каравелов” от ОК 360
до ОК 424 в гр. Левски; 4. Възстановяване на пътната и тротоарна
настилка на участък по ул. „Васил Левски” от ОК 321 до ОК 341 в гр.
Левски по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
369. Кандидатстване с Проект „Реконструкция на площади в
населените места в община Левски: 1. Реконструкция на централен
площад в с. Асеновци; 2. Реконструкция на централен площад в с.
Малчика; 3. Реконструкция на централен площад в с. Аспарухово; 4.
Реконструкция на централен площад в с. Изгрев”по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013г.
370. Реализиране на проект на Сдружение с обществено полезна
дейност „Шаварна”, гр. Левски за развитие на туризма в общината по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата
за развитие на селските райони 2007-2013г
371. Реализиране на проект на Сдружение с обществено полезна
дейност „Григор Вачков”, с. Трънчовица, ул. „Христо Ботев” № 9 за
развитие на туризма в общината по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските
райони 2007 – 2013 г.
372. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция,
ремонт и възстановяване на Молитвен дом „Църква на Бога” в с.
Асеновци, Община Левски по Наредба № 24 за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013г.
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373. Отпускане на финансова средства за провеждане на културни
мероприятия и празненства по случай събора на с. Изгрев
374. Отпускане на финансова средства за провеждане на културни
мероприятия и празненства по случай събора на с. Българене
375. Отпускане на финансови средства за провеждането на културномасови мероприятия и празненства по случай събора на с. Асеновци
376. Отпускане на финансови средства за празника на с. Трънчовица
- 28 и 29.09.2013 г.
377. Отпускане на финансови средства за честването на 110годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското
въстание
378. Бюджет /проект/ на ОФК “Левски-2007” гр. Левски за първи сезон
2013 г. /01.08 – 15.12.2013 г./
379. Отпускане на финансови средства на структурата „Движение
русофили” в гр. Левски
380. Отпускане на финансова помощ за лечение
381. Отпускане на финансова помощ за покриване на разходи по
погребение
382. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода м.
януари – м. юни 2013 г.
383. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Григор
Вачков”, с. Трънчовица, община Левски по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект
„Трансформиране родния дом на Григор Вачков в информационнотехнологичен център за култура, творчество и комуникация”.
384. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Шаварна”, гр.
Левски по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013г. с проект „Изграждане на център за предоставяне на
информационни и комуникационни услуги „Културно историческо
наследство”.
385. Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Град Левски”,
гр. Левски по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Създаване на център за
подпомагане на местния бизнес, чрез предоставяне на услуги,
свързани с използването на информационни и комуникационни
технологии”.
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386. Отпускане на персонална пенсия на Вивиан Пламенова Дечева
- Подписка от работещите в „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски и
жителите на община Левски
27-а сесия – 05.09.2013 г.
387. Кандидатстване на Община Левски за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013г. с проект „Рехабилитация
и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Козар Белене и с
Българене, община Левски”
388. Кандидатстване на Община Левски по мярка 321 “Основни
услуги на населението и икономиката в селските
райони” от
Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. за
финансиране на проекто предложение за „Изграждане на
информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и
бизнеса в Община Левски”
389. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в гр.Левски
28-а сесия – 11.09.2013 г.
390. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на
имоти и учредяване безвъзмездно право на строеж
391. Учредяване безвъзмездно право на строеж
върху имот,
находящ се в с. Трънчовица
392. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция,
ремонт и възстановяване на църква „Св. Димитър” – с. Варана,
Община Левски по Наредба № 24 за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013г.
29-а сесия – 26.09.2013 г.
393. Осигуряване на безплатен транспорт на основание чл. 26, ал. 3
от Закона за народната просвета за децата и учениците до 16годишна възраст, които пътуват до средищните и приемащи училища
на територията на Община Левски
394. Осигуряване на безплатен транпорт до училищата в гр. Левски
на ученици над 16-годишна възраст
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395. Заявление от родители на деца от с. Българене и с. Малчика,
пътуващи до основните училища в гр. Левски
396. Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2013/2014 год. в общообразователно
училище „Васил Левски” с. Малчика, Община Левски, на основание
чл.11, ал.1, т.3 и 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
397. Разпореждане с МПС, собственост на кметство с. Трънчовица
398. Отпускане на финансови средства на СОУ „Крум Попов” за
закупуване на климатик
399. Отпускане на финансови средства на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр.
Левски за доставката на болнични легла
400. Отпускане на финансови средства на кметство с. Стежерово за
честване на храмовия празник на църква „Св. Великомъченик
Димитрий Миротворец”
401. Отпускане на персонална пенсия на Вивиан Пламенова Дечева
– дъщеря на Пламен Петров Дечев
- Информация за изпълнение бюджета на Община Левски към
30.06.2013 г.
- Информация за развитието и финансовите показатели на обект
„Градски басейн към ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения”,
Община Левски за периода 01.01.2013 г. – 31.08.2013 г.
402. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и
бюджет 2013 г. на Община Левски, като не се променя одобрената
финансова рамка
403. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен
фонд на безимотни и малоимотни граждани
- Доклад от извършена финансова проверка на „МБАЛ-Левски”
ЕООД, гр. Левски
30-а сесия – 03.10.2013 г.
404. Поемане на разходите по изготвяне на експертна оценка на
„МБАЛ-Левски” ЕООД във връзка със закона за енергийната
ефективност
31-а сесия – 31.10.2013 г.
405. Ново обсъждане на реш. № 404/03.10.2013 г. на Общински съвет
- Левски
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406. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от
общинския горски фонд през 2014 г.
407. Разпореждане с общинско имущество – ПУП на трасе за
газопровод „Южен поток”
408. Разпореждане с общинско имущество – сливане на УПИ VII –
1794 и УПИ IV – 1794, кв. 107-А по плана на гр. Левски
409. Отдаване под наем на публична общинска собственостпомещение в сградата на физкултурния салон в ОУ „Максим Горки”
гр. Левски
410. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /14 кв. м./ в с. Българене
411. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост /10 кв. м./ в с. Българене
412. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска
собственост с. Обнова
413. Продажба на имот № 541027 в землището на с. Малчика
414. Продажба на имот № 000185 в землището на с. Малчика
415. Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2013 г.
416. Прехвърляне на парите от ФК „Градище - 1932” на ФК „Победа Градище”
- Подпомагане транспорта на децата от детските заведения от с.
Обнова
417. Удължаване срока на договор за отпуснат овърдрафт за
нуждите на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски
418. Годишна инвентаризация и отписване на активи в „МБАЛЛевски” ЕООД, гр. Левски
419. Покупка на активи в „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски
420. Отдаване под наем на помещение в сградата на „МБАЛ-Левски”
ЕООД, гр. Левски
421. Отпускане на финансови средства на кметство с. Аспарухово по
случай събора на селото
422. Отпускане на финансови средства на кметство с. Малчика по
случай събора на селото
423. Отпускане на финансова помощ за лечение
424. Отпускане на финансова помощ за покриване на разходи за
погребения
32-а сесия – 28.11.2013 г.
425. Заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Плевен
426. Създаване на Общинско предприятие „Социален патронаж”
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427. Определяне годишен бюджет на Общинско предприятие
„Социален патронаж” за 2013 г.
428. Изменение на Наредба за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски
429. Предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища
430. Разделяне на поземлени имоти, промяна начина на ползване и
преобразуване от публична в частна общинска собственост
431. Изменение на Наредба № 25 за управление на общинските
горски територии, собственост на Община Левски
432. Възлагане управлението на горските територии -собственост
на Община Левски по реда на чл. 181, ал. 1, т. 3 от Закона за горите
433. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори,
общинска собственост през 2014 г.
434. Отдаване под наем на помещение в с. Аспарухово
435. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в с.
Малчика
436. Отпускане на персонална пенсия на Диана Симеонова
Цветанова
- Отчет на „МБАЛ - Левски” ЕООД гр. Левски към 30.09.2013 г.
437. Ползване на общински училищен автобус
438. Дофинансиране на НЧ „Георги Парцалев” гр. Левски
439. Отпускане на финансова помощ за лечение
440. Допълнение на Решение № 420/31.10.2013 г. на Общински
съвет – Левски
33-а сесия – 20.12.2013 г.
441. 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 2014г. 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 2014г.
442. Изменение в Наредба № 6/31.01.2013г. за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Левски
443. Изменение в Наредба № 15/15.02.2008 г. за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Левски
444. Даване на съгласие за приемане на актуализиран поименен
списък на инвестиционната програма и бюджет 2013г. на Община
Левски, като не се променя одобрената финансова рамка
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445. Предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища
- Провеждане на предварителни действия за откриване на
процедура за предоставяне на концесия на помещения,
представляващи IV етаж, от Блок „В”, находящ се на ул.”Никола
Вапцаров”№5 в гр.Левски.
446. Учредяване право на ползване върху имот, находящ се в
землището на с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин
447. Удължаване срока на договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване
448. Продажба на имоти в землището на с. Варана
449. Отдаване под наем на публична общинска собственост,
представляваща : помещение с полезна площ 20 кв.м. – реална част
от сграда на физкултурен салон в ОУ „М. Горки”, находящ се в УПИ I,
кв. 131 по ПУП на град Левски
450. Отпускане на финансова помощ за лечение
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