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. О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски, приети през 2015 г.   

 
51-а сесия – 05.01.2015 г.      

622. Предложение относно протест вх.№ 193 от 19.12.2014 г. на 
Кмета на Община Левски с който на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА 
се връща за ново обсъждане Решение № 614 по Протокол №50 от 
проведена на 18.12.2014 г. редовна сесия на Общински съвет Левски  
623. Предложение относно провеждане на конкурс за възлагане 
управлението на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕВСКИ ЕООД на основание чл.63, ал.3 от Закона за 
лечебните заведения  

52-а сесия – 21.01.2015 г.      
 
624.  Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2015 г.    
625.  Програма за развитие на читалищната дейност през 2015 г.  
626. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд  през 2015 г.  
627. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2015 г.  
628.  Поемане на дългосрочен дълг /кредит за съфинансиране/, по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за реализацията 
на проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система 
за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/” по Договор 
за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С006/22.08.2012 
г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
629.  Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.310.589 с 
начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя” в 
местност „Соваткорусу” в землището на гр. Левски  
630.  Годишен отчет за 2014г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски  
631.  Избор на Управител на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски    
632.  Отчет за дейността на Общински съвет - Левски за периода м. 
юли 2014 г.- м. декември 2014 г.   
633.  Одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за 
трасе на водопровод  до „Свинекомплекс Дунав” АД – ПИ 000234 
през общински имоти в землището на с. Варана, общ. Левски, обл. 
Плевен, учредяване право на прокарване и определяне на парично 
обезщетение        
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53-а сесия – 16.02.2015 г.       
 
 
634. Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на 
търговска  дейност на територията на Община Левски 
635. Приемане на бюджета на Община Левски за 2015 г.  
636. Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2015 г. /отдаване под наем на петно 
№ 15 в гр. Левски/ 
637.  Участие на Община Левски в Общото събрание на Асоциацията 
по В и К в обособена територия Плевен на 27.02.2015 г. и определяне 
на представител   
638.  Проект за решение относно даване на разрешение за възлагане 
изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и 
план за застрояване за поземлени имоти № 000134 и № 135002, в 
местността „Бързица”, землището на с. Асеновци с цел „Разширение 
на гробищен парк” на с. Асеновци, обл. Плевен 
639.  Проект за решение относно даване на разрешение за възлагане 
изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и 
план за застрояване за поземлен имот № 000273, в местността 
„Бързиково”, землището на с. Трънчовица, община Левски с цел 
„Разширение на гробищен парк” на с. Трънчовица, обл. Плевен 
640. Определяне на обхвата на предложенията за проверка на 
„МБАЛ-Левски” ЕООД 
641.  Отпускане на финансови средства на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. 
Левски за закупуване на ЕКГ за Вътрешно отделение 
  -   Съгласуване на План на събития и тържества, посветени на 70-та 
годишнина от обявяването на село Левски за град 
642. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски 
643. Отпускане на финансова помощ за лечение  
   -   Питане от група общински съветници от Коалиция „За Левски”  
относно: Изпълнение на СМР на обекти от Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 
и инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти финансирани от 
Оперативните програми и ПРСР за периода 2007г. – 2013 г.    
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54-а сесия – 26.03.2015 г.       
 
644. Годишен финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, 
гр. Левски за 2014 г.  
645. Изтегляне на банков кредит от „МБАЛ – Левски” ЕООД, гр. 
Левски   
646. Отпускане  финансови средства на „МБАЛ – Левски” ЕООД, гр. 
Левски  
647. Изменение в Наредба № 1/30.10.2008г. за опазване и 
поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на 
територията на общината    
648. Изменение и допълнение на чл. 85 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление с общинско имущество, приета от 
Общински съвет – Левски с Решение № 274 от 01.03.2005г. 
649. Изменение в Наредба № 6/01.02.2013г. за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Левски   
650. Изменение и допълнение на Наредба № 27 за ползване на 
пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето 
им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за 
отглеждане на животни, приета от Общински съвет - Левски с 
Решение № 250 от 20.12.2012г.   
651. Определяне представители за Общото събрание на 
Асоциацията по В и К – Плевен на 03.04.2015г.    
652.  Участие на Община Левски във Фонд „Общинска солидарност”- 
целева дейност към НСОРБ  
653. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Левски /2011г. - 2015г./   
654. Преразглеждане решение № 640/16.02.2015г. на Общински 
съвет-Левски    
655.  Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване  
656. Правила за ползване на мери и пасища на територията на 
общината   
657.  Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери 
през 2015 г.  
658. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на общински пасища, мери 
659. Сключване на анекси към Договори за наем на общински мери и 
пасища  
660. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година   
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661. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2015/2016 година  
662. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2014 г.    
663. Отдаване под наем на общински терен в с. Обнова   
664. Продажба на общински недвижим имот в с. Изгрев 
665.   Продажба на общински недвижими имоти в с. Асеновци 
666.  Разпределяне на средствата за спортни дейности на спортните 
клубове за  2015 г.  
 -    Кандидатстване на ХСК „Левски”, гр. Левски по програма 
„Примо”   
667.   Отпускане на финансова помощ за лечение 
668. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 
участниците в споразуменията за землищата на Община Левски            
        - Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в 
землището на с.Трънчовица  
        - Предоставяне на целеви временен безлихвен заем на 
сдружение „Град Левски”, вписано в Регистъра на ЮЛНЦ с Решение 
по ф.д.№28/2013г. при Плевенски окръжен съд и със седалище и адр. 
на управление гр. Левски, бул. „България” № 58, във връзка с договор 
№ 15/321/01513/12.12.2013г. за отпускане на финансова помощ по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 
2007-2013г.   
        - Становище относно отговор на г-жа Любка Александрова – 
кмет на Община Левски на наше питане с Вх № РД 9400-67 от 
20.01.2015 г.   

 
55-а сесия – 09.04.2015 г.       

 
669. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в землището 
на с. Трънчовица 
670. Предоставяне на целеви временен безлихвен заем на 
сдружение „Град Левски”, вписано в Регистъра на ЮЛНЦ с Решение 
по ф.д.№28/2013г. при Плевенски окръжен съд и със седалище и 
адрес на управление гр. Левски, бул. „България” № 58, във връзка с 
договор № 15/321/01513/12.12.2013г. за отпускане на финансова 
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” от програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г.   
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56-а сесия – 30.04.2015 г.       
 

671.  Ново обсъждане на решение № 649 от 26.03.2015г. 
672.  Ново обсъждане на решение № 666 от 26.03.2015г. 
673. Местен договор за ред и сигурност в Община Левски 
674. Участие на Община Левски в Сдружение „Толерантност”  
675. Отчет за читалищната дейност през 2014 г. 
676. Утвърждаване статута на ФФ „Гергьовски люлки” 
677. Утвърждаване статута на Национален литературен конкурс 
„Любов, дълг, отечество”  
678. Утвърждаване Наредба на Мажоретен фестивал- град Левски 
679. Сключване на анекс към договор за наем на общински недвижим 
имот 
680. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска собственост 
в землището на с. Трънчовица. 
681. Продажба на общински недвижими имоти в град Левски  
682. Разпореждане с общинско имущество       
   -   Подписка за недопускане на развлекателно-увеселителни 
мероприятия и търговска дейност в района на ул. „Кирил и Методий” 
683. Кандидатстване по Програма „ПРИМО” – НЧ „Гео Милев-1895”, 
с. Българене 
684. Отпускане на финансови средства за храмовия празник на 
църква „Св. св. Кирил и Методий ”, с. Божурлук   
685. Отпускане на финансови средства на ОДЗ „Локомотив”                             
686.  Отпускане на финансови средства за погребение 
687.  Отпускане на финансови средства за лечение  
  -  Предоставяне на информация за приходите и разходите на ОбП 
„СИОР” за 2012, 2013 и 2014 г., към изпълнението на бюджета на 
общината за 2014 г. 
  -  Ново обсъждане на решение № 669 от 09.04.2015 г.  
 

57-а сесия – 28.05.2015 г.      
 
688. Промяна на решение № 640 от 16.02.2015 г.  на ОбС 
689. Одобряване на задание и издаване разрешение на „Опти -линк 
Плевен” ООД за изработване на ПУП – парцеларен план за обект 
„Електронна съобщителна мрежа на Оптилинк Плевен ООД”, 
подобект: „Изменение на оптично кабелно трасе през с. Българене, 
общ. Левски”   
690. Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  2014-2020 с проект по процедура „Независим 
живот”   
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691. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска собственост 
692. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в град   
Левски 
693. Разпореждане с общински недвижим имот, находящ се в град 
Левски 
694. Продажба на моторни превозни средства- общинска собственост 
695. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в село 
Градище 
696. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот в 
местността „Шаварна” в град Левски 
697. Сключване на анекс към договор за наем на общински недвижим 
имот 
698. Отпускане на финансови средства на кметство Градище по 
случай събора на селото 
699. Отпускане на финансови средства на кметство Обнова по 
случай събора на селото 
700. Кандидатстване на Регионално Сдружение на Малцинствата - 
гр. Левски по Програма „ПРИМО” 
701. Кандидатстване на НЧ „Съзнание 1894”, с. Асеновци по 
Програма „ПРИМО” 
702.  Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2015 г. на Община Левски 
703. Отпускане на безлихвен заем на ХК „Левски”, гр. Левски 
704. Отпускане на финансова помощ за лечение 
705. Отпускане на финансова помощ за погребения  
  -    Финансов отчет за дейността на „МБАЛ – Левски” ЕООД, гр. 
Левски към 30.04.2015 г. 
706. Отпускане на финансова помощ на „ОФК Левски - 2007” гр. 
Левски 
707. Отпускане на временен безлихвен заем на „Автомоделен клуб 
Левски” гр. Левски. 
 

58-а сесия – 24.06.2015 г.      
 

708. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от 
Община Левски 
709. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Левски /2011г. - 2015г./    
710, 711, 712, 713,  Удостояване със званието „Почетен гражданин на 
гр. Левски и населените места, съставни на общината”   
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714.  Утвърждаване статут на етно фестивал  „Фолклорна палитра” – 
гр. Левски 2015 г.     
715. Одобряване на допълнителен годишен план за ползване на 
дървесина от общинския горски фонд през 2015 г.  
716.  Кандидатстване на читалищно настоятелство в с.Аспарухово с 
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Просвета – 
1927” с. Аспарухово по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020г.   
717. Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост 
в землището на с. Варана 
718. Отдаване под наем на помещение в Здравна служба село 
Обнова 
719. Отпускане на финансови средства на Мажоретен състав за 
награда    
720. Отпускане на финансова помощ за музикален проект 
721. Отпускане на финансови средства за служебно погребение   
722. Отпускане на финансова помощ за лечение   
723. Отпускане на финансова помощ за погребения   
   -  Доклад за извършена финансова инспекция на Община Левски № 
ДП2ПЛ-5/15.04.2015 г. 
   -  Финансов  отчет за дейността на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски 
към 31.05.2015 г.       
   -  Представяне виждането на д-р Димитър Маринов за бъдещето на 
болницата   
   -  Отпускане на безлихвен заем на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски    
724. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2015 г. на Община Левски  
725. Разпореждане с общинско имущество – издаване разрешение за 
изработване на ПУП – парцеларен план /ПП/ на трасе на Водопровод 
ф 160 за водоснабдяване на „Свинекомплекс Дунав” АД в землището 
на с. Варана през общински имоти от тръбни кладенци в землището 
на гр. Левски и шахтови кладенци в землището на с. Градище, общ. 
Левски, обл. Плевен  
726. Бракуване на стари материали след изпълнението на проект 

‹‹Ремонт и преустройство на Народно читалище Гео Милев – 1895›› 

с. Българене и проект ‹‹ Ремонт и преустройство на Народно 

читалище Съгласие - 1875›› с. Стежерово 
 
 

59-а сесия – 18.07.2015 г.      
 

Тържествена сесия.  
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60-а сесия – 30.07.2015 г.      
 
727. Приемане на Наредба за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Левски   
728.  Приемане на Почетен знак за общинските съветници, кмета на 
общината, кметове на кметства и кметски наместници   
729. Безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна 
собственост в собственост на общината 

730.  Предоставяне под наем на помещение, находящо се в „Здравен 
дом” село Обнова, община Левски  
731. Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост 
в землището на с. Варана 
732.  Преобразуване от публична в частна  общинска собственост на 
имот и учредяване на безвъзмездно право на строеж 
733.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2015 г. 
   -    Спиране процедурата по съкращаване на хирургично отделение    
   -     Годишен одит на финансови отчети на „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. 
Левски 
734. Отпускане на финансови средства на Танцов клуб  „7/8”  гр. 
Левски  

735. Отчет за дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация за периода от 
01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.   
736. Отпускане на финансови средства за провеждане на културни 
мероприятия и празненства по случай събора на с. Изгрев   
   -   Финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД,   гр. 
Левски към 30.06.2015 г.   
737. Безвъзмездно прехвърляне на имот – частна общинска 
собственост в собственост на държавата 
738.  Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в землището 
на с.Трънчовица 
739.  Отдаване под наем на лозя, общинска собственост в землището 
на гр. Левски 
740. Одобрение  за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти  
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741. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България, 
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България чрез 
принос от държавния бюджет и от бенефициентите по проекти 
 
 

61-а сесия – 21.08.2015 г. 
 
 
742. Представителството на Община Левски в „Сдружение местна 
инициативна група - Общини Левски, Летница, Пордим” 
743. Одобряване на подробен устройствен план, парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура – водопровод, довеждащ 
канализационен колектор, заустващ колектор, кабел високо 
напражение 20 kw за присъединяване на ПИ 43236.265.195 по 
кадастралната карта на гр. Левски с предназначение: „За 
пречиствателна станция за отпадни води” 

 
62-а сесия – 27.08.2015 г. 

 
744. Приемане на Наредба № 31 за принудително изпълнение на 
заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на негодни за 
ползване или застрашаващи сигурността строежи или части от тях на 
територията  на Община Левски 
745. Допускане изключение от минималния брой на учениците  в 
паралелките за учебната 2015/2016 год. в Средно 
общообразователно училище „Крум Попов” гр.Левски, 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.  
746. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Максим Горки” гр.Левски, 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. 
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747. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 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. 
748. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Неофит Рилски” с.Обнова, 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. 
749. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Христо Ботев” с.Българене, община Левски на основание 
чл.11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2 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. 
750. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Васил Левски” с.Малчика, община Левски на основание 
чл.11, ал.1,т.3, ал.3,т.2 и  чл.11а, ал.3 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. 
751. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот 
752. Отдаване под наем на лозя, общинска собственост, в землището 
на град Левски    
753. Отпускане на финансови средства на кметство Българене по 
случай събора на селото 
754.  Продажба на поземлен имот в град Левски  
755. Отпускане на финансови средства на кметство Асеновци по 
случай събора на селото 
756. Отпускане на финансови средства на НЧ „Съгласие 1895” с. 
Стежерово 
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757. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2015 г. на Община Левски 
758. Молба от ХК „Левски”, град Левски за увеличаване на субсидията 
  -     Отпускане на финансова помощ за лични документи 
759. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2014г. 
  -    Финансов отчет за дейността към 31.07.2015 г. на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, град Левски 
760. Одобрение за осигуряване на собствен принос от страна на 
Община Левски за проект по програма за териториално 
сътрудничество  Interreg V- A Румъния – България 

 
63-а сесия – 10.09.2015 г. 

 
761. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 
участниците в споразуменията за землищата на Община Левски 

 

64-а сесия – 17.09.2015 г. 
 

762.  Разработване на областна стратегия за развитие на социалните 
услуги 2016-2020г. 
     -  Доклад на независимия одитор относно финансовото състояние 
на „МБАЛ - Левски” ЕООД   
     -  Длъжностно  щатно разписание на „МБАЛ - Левски” ЕООД в сила 
от 07.09.2015г.    
     - Финансов отчет за дейността на „МБАЛ - Левски” ЕООД към 
31.08.2015г.     
763. Отпускане на финансови средства на настоятелството на НЧ 
„Гео Милев - 1895”, по случай 120 годишния юбилей на читалището, 
с. Българене 
764.  Заявление от София Атанасова Атанасова относно персонална 
пенсия на внука й 
765.  Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план 
за трасе ПУП /Подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/ на 
трасе на външен водопровод Ф 160 за водоснабдяване на „ 
Свинекомплекс Дунав ” АД в землището на с. Варана, през общински 
имоти от тръбни кладенци в землището на гр. Левски и шахтови 
кладенци в землището на с. Градище, учредяване право на 
прокарване и определяне на парично обезщетение 
766.  Прекратяване предоставянето за безвъзмездно управление на 
помещение на НЧ „Васил Левски”, промяна от публична в частна 
общинска собственост, актуализиране програмата за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост, прекратяване на 
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съсобственост, извършване на геодезично заснемане, изготвяне на 
пазарна и данъчна оценка. 
767. Определяне представител за участие в изработването на 
областна здравна карта 
768. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Христо Ботев”, с. Българене, община Левски на основание 
чл.11, ал.1, т.2 и т.3, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г. (изм. и топ. – 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     
769.  Предоставяне на допълнителна субсидия на „СКК Киокушин ”, 
град Левски. 
770.  Отпускане на финансови средства за празника на с. Трънчовица 
– 03 и 04.10.2015 г. 
771.  Осигуряване на безплатен транспорт на пътуващите ученици до 
16-годишна  възраст до средищните училища по чл. 26, ал. 4 от 
Закона за народната просвета и  до приемащи училища по §1 от 
допълнителните разпоредби на ПМС № 84/2009 година в Община 
Левски за учебната 2015/2016 г.  
772. Отпускане на финансова помощ за издаване на лични документи 
 

65-а сесия – 24.09.2015 г. 
 
773. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2015/2016 год. в общообразователно 
училище „Васил Левски”, с. Малчика, община Левски на основание и 
чл.11а, ал.1, чл. 11, ал.5 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  
774. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2015 г. на Община Левски  
775. Разрешаване превоз на ученици до общообразователните 
училища и професионални гимназии в гр. Левски за сметка на 
общинския бюджет  
776. Учредяване право на прокарване по реда на чл.295, ал.7 от ЗЕС 
за оптично кабелно трасе през пътища – общинска собственост в с. 
Варана 
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66-а сесия – 12.10.2015 г.   
 
777. Избор на временно изпълняващи длъжностите кмет на Община 
Левски и кметове на кметства в населените места, съставни на 
общината  

 


