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

 
 
Изх. № РД 08.00-594 
25.04.2016г.        
 
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 28.04.2016 год. (четвъртък) от 13,30 часа в 
Заседателната зала на Община Левски /ст.304/ с предложение за 
следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   

 
1. Отчет за читалищната дейност през 2015г. 

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 

от нейното управление през 2015г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
            3. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Левски 2014 - 2020” за 2015г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
            4. Приемане Програма за оптимизация на училищната мрежа в 
община Левски през учебната 2016/2017г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и в 
съответствие с изискванията на чл.12, ал.2 и ал.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за народната просвета  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
            5. Закриване на Основно училище „Васил Левски” село Малчика, 
община Левски, считано от учебната 2016/2017 година на основание чл.10, 
ал.6 от Закона за народната просвета и във връзка с чл.12, ал.2 и ал.4 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  



 6. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване 
изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-
ПЗ/ за поземлен имот № 050027 по КВС за землището на с.Варана, 
Община Левски с площ 205.945 дка, частна собственост на „Свинекомплекс  
Дунав”  АД гр.Ловеч  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 7. Задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ и 
провеждане на процедура за промяна предназначение на част от 
земеделска зeмя с НТП нива, представляващ част от поземлен имот № 
025063 с площ  0.400 дка частна собственост за обект: „БС 3651-
телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата 
инфраструктура” в поземлен имот № 025063 по КВС на землище с.Козар 
Белене, Община Левски  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
   8. Учредяване право на прокарване по реда на чл. 295 ал. 7 от ЗЕС 
за оптично кабелно трасе – ІІІ етап – през път общинска собственост на гр. 
Левски и жилищни територии на с. Градище  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

9. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2016/2017година  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
           10. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 2016/2017 
година  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
           11. Разделяне на поземлен имот „Лозе”, общинска собственост, 
местност „Караман дол”   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
          12. Разделяне на поземлен имот „Пасище”, публична общинска 
собственост, местност „Караман дол” и промяна начина му на трайно 
ползване      
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
         13. Отдаване под наем на общински имот, находящ се в гр. Левски 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
         14. Определяне на първоначална тръжна продажна цена при 
продажба на имот в гр.Левски 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
         15. Предложение от общински съветници от МК „Бъдеще” за 
представяне на списъци, от общинска администрация, с инфраструктурни 
обекти, които очакват ремонт или трябва да бъдат изградени в следващите 
четири години на територията на Община Левски    
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски  
        16. Кандидатстване с проект за църква „Св. Атанасий”, с.Козар 
Белене, община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
        17. Кандидатстване с проект за църква „Св. Възнесение Господне”,     
с. Българене, община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 



природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
       18. Кандидатстване с проект за църква „Св.Вмчк Прокопий”, с. Изгрев, 
община Левски по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 
наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
        19. Отпускане на финансови средства за храмовия празник на църква 
„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Божурлук   
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
        20. Заявление от ФК „Ювентус – 95” - с. Малчика за актуализиране 
бюджета на футболния клуб с 10 000 лв.  
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет - Левски 
        21. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на Община Левски 
Вносител: Комисия, избрана с решение № 22/17.12.2015 г. на Общинския 
съвет за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на Община Левски 
       22. Отпускане на финансови средства за лечение 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
       23. Отпускане на финансови средства за погребения 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
       24. 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 на Общински съвет    
 
 


