
 

 

 

 

 

                                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 08.00-850   
25.06.2018г.           
 
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 28.06.2018 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. Приемане Общинска програма за закрила на детето в Община Левски на 
основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация във връзка с чл.3 от Правилник за прилагане на Закона за 
закрила на детето.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018г. /поставяне на павилион за търговска дейност върху 
общински терен – обект № 14 с площ 30 кв.м., кв.43 в гр.Левски/   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

3. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска 
собственост и учредяване право на строеж за изграждане на търговски обект в 
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3464 в гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

mailto:oblevski@abv.bg


 

 

 

 
 

4. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.2707 в гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

5. Одобряване на Списък на спортните обекти общинска собственост, които 
ще бъдат отдавани под наем през 2018г.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

6. Вземане на решение за предоставяне на имоти за обезщетяване на 
Църковно  настоятелство при храм „Св. Троица” с.Обнова в изпълнение на 
задължението по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.)  
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 7. Изграждане и поставяне на бюст-паметник в чест на Христо Ботев и на 
загиналите за свободата на България, на мемориално-декоративна структура в чест 
на всички дейци на българската просвета и култура, на мемориален обект в чест на 
спортния дух и спортните постижения на хората от Община Левски.   
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 8. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2018г. /поставяне на павилион за търговска дейност върху 
общински терен – нов обект № 45 с площ 10 кв.м., кв.36 в гр.Левски/   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 9. Обявяване на имот от частна в публична общинска собственост.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
           10. Заявление от кметство Аспарухово за отпускане на финансови средства 
за ремонт на сграда, находяща се в гробищния парк на селото. 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
           11. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за 
бюджетната 2018г.    
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски     
          12. Отпускане на финансови средства за лечение.  
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
  13. Отпускане на финансови средства за погребение.   
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 


