
 

 

 

 

 

                                РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

                                       ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Л Е В С К И  

5900 Левски, бул.”България“ № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95,                        

e-mail: obslevski@oblevski.com  

 

Изх. № РД 08.00-1406 
19.12.2017г.         
 
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ                   
КМЕТА НА ОБЩИНАТА                                    
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ  
НА ОБЩИНАТА 
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ 

 
 

П   О   К   А   Н   А 
 

          На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година, 
свиквам   

З А С Е Д А Н И Е  
 
на Общинския съвет на 20.12.2017 год. (сряда) от 15,00 часа в Заседателната 
зала на Община Левски /ст.304/ с предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   
 

1. Приемане на Общински план за противодействие на тероризма в Община 
Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по ВиК в 
обособена територия Плевен на 15.01.2018г. и определяне на представител.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

3.  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 2018г. 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 2018г.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
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4. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на капиталовата 
програма за 2017г. на Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

5. Разпореждане с общински имот № 000340 в землището на с. Градище.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 6. Продажба на имот № 000137 в землището на с.Козар Белене.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 7. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и пасища.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 8.  Решение за одобряване на подробен устройствен план -  парцеларен план 
за трасе на електронна съобщителна инфраструктура - оптична кабелна мрежа на 
територията на Община Левски - етап ІV през общински имоти в землището на        
гр. Левски, с. Аспарухово и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен и учредяване 
безвъзмездно право на прокарване съгладно чл.281а, ал.1 и чл.295, ал.7 от закона 
за електронните съобщения /зес/. 

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 9. Създаване на условия за столово хранене на учениците от средищно 
училище ОУ „Максим Горки” гр. Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 10. Награждаване на Мариела Николаева Любенова за изключителни спортни 
постижения с парична награда.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 11. Отпускане на финансови средства на семейство с  репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.  
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 12. Молба за промяна на решение № 294/01.03.2005г. за отпускане на 
финансови средства на бъбречно болните на хемодиализа на територията на 
Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности   

13. Отпускане на финансови средства за лечение.   
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 14. Питания от граждани. 
 

      На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са 
длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.   

 
На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата се 

изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до 
кметството. 
       
Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават  втори път.  
 
С УВАЖЕНИЕ,  

 

ДОЧКО ДОЧЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ 


