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. О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски, приети през 2014 г.   

 
34-а сесия – 30.01.2014 г.      

 
451.  Годишен отчет за 2013 г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски    
452.  Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода м. 
юли 2013 г. – м. декември 2013 г.    
453. Отмяна на Решение № 230/25.10.2012 г. на ОбС – Левски 
относно възнагражденията на общинските съветници   
454. Включване на поземлен имот  № 000185 - нива, общинска 
собственост в местност „Лъката”, с. Козар Белене  в Програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 
г.  
455. Отдаване под наем на помещение в блок Е в АПЗЗ 
456.  Местен договор за ред и сигурност в община Левски  
457.  Отпускане на финансови средства  за лечение 
458.  Отпускане на финансови средства за издаване на лична карта   
459.  Отпускане на финансови средства  за погребения   
460. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ, приоритетна 
ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. 
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна 
линия BG051РО002/13/2.2-14    
461.  Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Александър 
Стамболийски” в град Левски”  
462.  Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Левски  
 

35-а сесия – 13.02.2014 г.      
 
463.  Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2014 г.  
464.  Приемане бюджета на Община Левски за 2014 г.    
   -  Отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски към 30.11.2013 г.      
465. Издаване на записи на заповеди от община Левски в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща 
финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор 
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№ 15/321/00345 „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. 
Малчика, община Левски-първи етап” и договор № 15/321/00346 
„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, община 
Левски-втори етап”, от 23.10.2009 г. по мярка 321, сключен между 
Община Левски и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция   
 

36-а сесия – 27.02.2014 г.    
 

466. Ново обсъждане на решение № 453 от 30.01.2014 г. на 
Общински съвет - Левски  
 -   Анализ на дейността на РУ „Полиция” - Левски за 2013г.  
467. Програма за развитие на читалищните дейности в община 
Левски през 2014 г.  
468.  Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности 
по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на 
Община Левски  
469.  Отпускане на финансови средства за лечение 
470. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се в с. Обнова  
471.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Левски  
472.  Програма за управление на общинската собственост – „МБАЛ 
Левски” ЕООД гр. Левски    
  -  Проверка на извършена инвентаризация на ДМА в „МБАЛ Левски” 
ЕООД, избора на аптека снабдяваща болницата с лекарства, начина 
на изразходване на средствата  за енергийна ефективност.       
    

37-а сесия – 27.03.2014 г.    
      

  473. Правилник за финансово подпомагане на изследвания и 
процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, 
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Левски  
 474. Изисквания и условия за кандидатстване за стипендия за 
платена специализация /докторантура/    
 475. Годишен отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.12.2013 г.      
 476. Отпускане на финансови средства за лечение  
477. Отпускане на финансови средства  за погребения   
 478.  Корекция първоначалния бюджет на Община Левски за 2014 г.   
 479. Кандидатстване на Община Левски пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за отпускане на безвъзмездна 
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финансова помощ с проект „Изграждане на детски площадки в 
населени места от община Левски”.    
 480. Кандидатстване на Община Левски пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ с проект „Рехабилитация на улици в населени 
места в Община Левски”.   
 481.  Отпускане на финансова помощ за покриване на щети от пожар  
 
 

38-а сесия – 04.04.2014 г.      
 
 482. Кандидатстване на Народно читалище „Осъм - 1903”, с. 
Градище пред Министерство на финансите за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за ремонт и възстановяване на 
читалищен клуб и библиотека в с. Градище.  
 483. Кандидатстване на Основно Училище „Неофит Рилски”, с. 
Обнова пред Министерство на финансите за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за ремонт на сградата на 
училището.   
 

39-а сесия – 29.04.2014 г.      
 
484. Годишен отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.12.2013 г.    
  -  Финансово-счетоводен отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
към 28.02.2014 г.      
485. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Левски /2011 г. - 2015 г./   
486.  Промени в Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
487.  Присъединяване на Община Левски към Национално сдружение 
на общините, собственици на гори и земи от горския фонд – 
„Асоциация Общински гори”   
488.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 2014 г.    
489.  Отчет на читалищната дейност през 2013 г. 
490.  Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2013 г.    
491.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот в гр. Левски    
492.  Предоставяне като дарение на операционна маса, собственост 
на Община Левски на „МБАЛ-Левски” ЕООД  
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493. Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост в гр. 
Левски  
494. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост в с. Българене 
495. Отдаване под наем на помещение в с. Българене  
496.  Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2014/2015 година   
497. Разделяне на поземлен имот № 000277 – публична общинска 
собственост в землището на с. Асеновци  
498. Изменение на Подробен устройствен план /ПР/  
499. Продажба на общински недвижим имот в гр. Левски /ул.”В. 
Друмев” № 21/  
500.  Продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Левски 
на ЕТ „Белла-Митко Георгиев”        
501.  Разпореждане с общински имот, находящ се в с. Градище    
502.  Продажба на общински недвижими имоти в с. Аспарухово 
503.  Продажба на скраб на бракувани ДМА собственост на ОП „БКС 
– Левски”  
504. Разделяне на поземлени имоти – общинска собственост в 
землището на гр. Левски  
505. Мотополигон с. Козар Белене – отстраняване на фактическа 
грешка в КВС на с. Козар Белене, допусната при изготвянето на 
новия план за земеразделяне 
506.  Кандидатстване на Регионално сдружение на малцинствата по 
програма „Примо”   
507. Искане от инициативен комитет, танцова формация 
„Мераклийче” и кметство Градище за отпускане на средства по 
програма „Примо”   
508. Искане от синдиката на българските учители към КНСБ гр. 
Левски   
509. Отпускане на финансови средства за организаране на конни 
надбягвания в с. Малчика 
510. Отпускане на финансова помощ за лечение  
511. Отпускане на финансова помощ за погребения  
512.  Отдаване под наем на овощна градина, общинска собственост в 
землището на с. Изгрев   
513.  Предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища 
през 2014 г. 
514. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2014/2015 година       
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40-а сесия – 14.05.2014 г.      
 
515. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Левски /2011г. -  2015г./    
516. Изменение и допълнение на кадастралната карта на гр. Левски и 
КВС на с. Козар Белене   
 

41-а сесия – 29.05.2014 г.      
 
517. Ново обсъждане на решение № 486/29.04.2014 г. /Промени в 
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество/  
518. Изменения и допълнения в Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги  
519. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд  
520.  Предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища 
през 2014 г.  
521. Одобряване на проект на договор за отдаване под наем на 
земеделски имоти с НТП „Овощна градина” в землище на с. Изгрев  
522.  Отдаване под наем на овощна градина, общинска собственост в 
землището на с.Трънчовица  
523.  Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в с. Трънчовица  
524.  Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2014 г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка  
525. Отдаване под наем на помещение - публична общинска 
собственост в ОУ „Максим Горки”, гр. Левски  
526.  Отпускане на финансови средства на кметство Обнова  по 
случай празника на селото  
527. Предоставяне като награда поемането на разходите по пътуване 
до Израел на ученици от СОУ „Крум Попов”   
528. Отпускане на финансова помощ за погребение 
529.  Отпускане на финансова помощ за лечение 
   -    Доклад за извършена финансова инспекция на „Многопрофилна 
болница за активно лечение – Левски” ЕООД гр. Левски  
 

42-а сесия – 26.06.2014 г.      
 
 
530. Учредяване право на ползване върху част от имот, находящ се в 
гр. Левски за устройване на постоянен пчелин 
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531. Отдаване под наем на поземлен имот № 43236.401.911 в гр. 
Левски за селскостопанска дейност   
532. Отдаване под наем на поземлен имот № 43236.401.913 в гр. 
Левски за селскостопанска дейност   
533. Преобразуване от публична в частна общинска собственост, 
промяна начина на трайно ползване, отдаване под наем на поземлен 
имот в землището на с. Асеновци, актуализиране програмата за 
управление и разпореждане с имоти ,общинска собственост и 
одобряване проект на договор за наем 
534. Отпускане на финансови средства на кметство Градище по 
случай празника на селото   
535. Отпускане на финансова помощ за лечение 
536. Отпускане на парични средства за награда на Мажоретен състав 
гр. Левски   
 -  Отчет и анализ на финансовите резултати към 31.05.2014 г. на 
„МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски  

537. Отпускане на парични средства за награда на Хандбален клуб 
„Левски” гр. Левски  
538.  Отпускане на парични средства на Футболен клуб „Ботев – 2014 
г.” с. Българене    
 

43-а сесия – 09.07.2014 г.    
 

Сесията не се проведе   
 
 

44-а сесия – 28.07.2014 г.     
 

539. Приемане на стратегически документи на Община Левски за 
програмен период 2014 г.-2020 г.    
  

45-а сесия – 31.07.2014 г.     
 
540. Приемане на Наредба № 29  за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Левски и издаване на сертификати 
клас В  
541. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на Община Левски  
542.  Обявяване на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр. Левски  
543.  Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2013г.  
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544. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2014г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка   
545. Проверка на РУП-Левски относно разпореждане с общински 
имоти  
546. Частичен ремонт на покрива на сградата на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр. Левски  
547.  Отпускане на финансови средства на кметство Изгрев по случай 
събора на селото   
548.  Отпускане на финансови средства за награда на „Автомоделен 
клуб Левски” гр. Левски  
549. Отпускане на финансови средства на НЧ „Георги Парцалев-
1901” гр. Левски за участие във фестивали  в  Борово и Рибарица 
550. Искане на допълнителна субсидия  от президента на ФК 
„Ювентус-95” с. Малчика за есенния полусезон на 2014/2015 г.  
551.  Отпускане на финансова помощ за погребения 
     -   Информация от Хоспис „Медихелп” ООД относно изпълнението 
на концесионния договор за 2013 г. 
552. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода м. 
януари 2014 г. – м. юни 2014 г.   
553.  Ползване на стадиона в гр. Левски от ФК  „Ювентус - 95” с. 
Малчика  
 

46-а сесия – 28.08.2014 г.       
 
554. Приемане на Програма за управление на отпадъците на 
територията на Община Левски 2014-2020 г.  
555. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2014/2015 год. в общообразователните 
училища на Община Левски, на основание чл.11, ал.1, т. 2, т. 3 и ал. 7 
от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.(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 /с. Асеновци/ 
556. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2014/2015 год. в общообразователните 
училища на Община Левски, на основание чл.11, ал.1, т. 2, т. 3 и ал. 7 
от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.(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 /с. Българене/ 
557. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2014/2015 год. в общообразователните 
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училища на Община Левски, на основание чл.11, ал.1, т. 2, т. 3 и ал. 7 
от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.(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 /с. Обнова/  
558. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2014/2015 год. в ОУ „Васил Левски” 
с.Малчика, община Левски на основание чл.11, ал.1, т.2, т.3 и ал.7 и 
чл.11а 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. 
559. Разделяне на поземлен имот № 000135 с. Асеновци 
560.  Учредяване право на ползване върху част от имот, находящ се 
в гр.Левски  за устройване на постоянен пчелин 
561. Отдаване под наем на части от имот публична общинска 
собственост, предоставен за управление  на СОУ„Крум Попов” гр. 
Левски  
562. Отпускане на финансови средства на кметство Асеновци по 
случай събора на селото  
563. Отпускане на финансови средства на кметство Българене по 
случай събора на селото 
564. Отпускане на финансови средства на ФК „Ботев-2014”, с. 
Българене за разходи на клуба  
565. Отпускане на финансови средства на кметство Трънчовица по 
случай събора на селото 
 

47-а сесия – 25.09.2014 г.       
 
566. Осигуряване на безплатен транспорт на основание чл. 26, ал. 3 
и ал. 4 от Закона за народната просвета за децата и учениците до 16 
годишна възраст, които пътуват до средищните и приемащи  
училища на територията на Община Левски  
567. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2014/2015 год. в общообразователно 
училище „Христо Ботев” с. Асеновци община Левски, на основание 
чл.11, ал.1, т. 2, ал.4 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  
568. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2014/2015 год. в общообразователно 
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училище „Христо Ботев” с. Българене община Левски, на основание 
чл.11, ал.1, т. 2, 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  
569. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2014/2015 год. в общообразователно 
училище „Васил Левски” с.Малчика община Левски, на основание 
чл.11, ал.1, т.2, т.3 и ал.7 и чл.11а, ал.1 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   
570. Определяне размера на средната месечна посещаемост в групите 
на общинските детски градини., съгласно разпоредбите на Наредба № 
7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и 
броя на учениците и на децата в паралелките и в  групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. Изм. – ДВ, 
бр.27 от 2008г.; изм. и доп., бр.17, от 22.02.2012 год.)  
   - Информация за изпълнението на бюджета на Община Левски към 
30.06.2014 г.   
571. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2014 г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка   
572.  Актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2014 г.    
573.  Отдаване под наем на общински имот, находящ се в гр. Левски /за 
селскостопанска дейност/   
574. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска 
собственост в с. Българене    
575. Разделяне на поземлен имот, начин на трайно ползване 
„Пасище,мера” в гр. Левски    
576.  Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен 
план - парцеларен план за трасе на: „Водопровод за Свинекомплеск  
„Дунав” АД в землището на с. Варана, община Левски  
577.  Предложение за закупуване на хидрофорна помпа за нуждите 
на „МБАЛ Левски” ЕООД - гр. Левски  
578. Отпускане на финансови средства на кметство Стежерово по 
случай храмовия празник на църквата  
579. Финансов отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски към 
30.06.2014 г. и 31.07.2014 г.  
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580. Продължаване срока на договора за управление на д-р Драгош 
Методиев - прокурист на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски  
581.  Отпускане на финансова помощ за покриване на щети от пожар  
582.  Отпускане на финансова помощ за лечение    
583. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2014/2015 год. в общообразователно 
училище „Неофит Рилски” с. Обнова община Левски, на основание 
чл.11, ал.1, т.2, ал.6, ал.7 и чл.11а, ал.1 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   
   -  Питане от общинска група коалиция „За Левски”  
 
 

48-а сесия – 30.10.2014 г.       
 
584. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен 
съд-Плевен 
585. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен 
съд-Левски 
586.  Издаване на запис на заповед от община Левски в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 
плащане по договор № 15/223/00296 от  08.10. 2014 г. по мярка 223 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” за Проект 
„Залесяване на неземеделски земи в община Левски”, сключен между 
Община Левски и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция 
 587.  Отпускане на персонална пенсия на Петя Аспарухова и Пламен 
Аспарухов   
588.  Даване на съгласие за промяна на бюджет 2014 г. на Община 
Левски, като не се променя одобрената финансова рамка     
589.  Предложение за издигане на паметник на Георги Парцалев  
590.  Отпускане на финансови средства на кметство Аспарухово по 
случай събора на селото   
591.  Отпускане на финансови средства на кметство Козар Белене по 
случай събора на селото   
592. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски   
593. Отпускане на финансова помощ за погребение   
594. Даване на съгласие за придобиване в собственост на дап 
камера, негативоскоп, касети, защитни престилки и машина за 
проявяване срещу погасяване на дълг 
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595.   Предложение за закупуване на ренгенов мамограф за нуждите 
на  „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски   
596. Закупуване на рентгенов апарат за скопия и графия, 
автоматична машина за проявяване, комплект оригинални касети 
597.  Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2014г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка   
    -  Финансов отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски към 
30.06.2014 г. и 31.07.2014 г.   
    -  Финансов отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски към 
30.09.2014 г.   
598.  Декларации от протестиращите в селата - Асеновци, Градище и 
Трънчовица за лошото състояние на пътищата  
599. Отпускане на финансови средства на кметство Малчика по 
случай събора на селото   
600.  Прекратяване пълномощията на прокуриста на „МБАЛ Левски” 
ЕООД, гр. Левски и избор на временно изпълняващ длъжността 
управител 
 
 

49-а сесия – 27.11.2014 г.          
 
 

601.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска  собственост за 2014 г.    
602. Избор на управител на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски                           
603. Одобряване на Списък на спортните обекти – общинска 
собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2015 г.  
604. Включване на ул. „Тараклъка”, с. Градище в списъка на 
общинската пътна мрежа 
605. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2014 г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка   
606.  Преобразуване от публична в частна общинска собственост на 
поземлен имот в землището на гр. Левски и промяна начина на 
ползване          
607. Разпореждане с общинско имущество-изменение на ПУП с. 
Асеновци и съгласие за продажба                
608.  Разпореждане с общинско имущество – изменение на ПУП на 
гр. Левски 
609. Отдаване под наем на общински терен в с. Обнова 
   -    Отдаване под наем на общински терен в гр. Левски   
610.  Продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Левски 
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611.  Отпускане на финансови средства на СКК „Киокушин” гр. Левски 
за участие в Европейско първенство 
612.  Отпускане на финансова помощ за погребение  
613.  Участие на Община Левски в Общото събрание на Асоциацията 
по В и К в обособена територия Плевен на 09.12.2014г. и определяне 
на представител  
 
 

50-а сесия – 18.12.2014 г.          
 
 

614. Ново обсъждане на решение № 602 от 27.11.2014г. на Общински 
съвет - Левски           
   - Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски към 
31.10.2014г.   
615. 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 
2015г. 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 2015г.  
616. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове /ЗУПГМЖСВ/    
617.  Актуализиране на Програмата за управление и  разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2014 г.   
618. Продажба за скрап и чрез търг на ДМА по описа на ОП „БКС-
Левски”  
619.  Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Левски   
620. Отпускане на финансови средства на ХК „Левски”, гр. Левски   
621. Отпускане на еднократна финансова помощ  
 
 


