
 

 

 

 

 

                                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 08.00-856 
24.06.2016г.        
 
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 30.06.2016 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. Отпускане персонална пенсия на децата на Росица Людмилова Асенова от 
гр. Левски. 
Вносител: ПК по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, 
обществен ред, сигурност, контрол по изпълнение на решенията, етика 
           2. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на имот и 
учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
           3. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху общински 
имот, находящ се в гр. Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
          4. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в с. Асеновци. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
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           5. Продажба на общински имот в гр. Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
            6. Предложение на Общинска служба „Земеделие” гр. Левски за 
изпълнение на съдебно решение № 33 от 20.02.2007г. на Районен съд – Левски.  
Вносител: ПК по екология, туризъм и селско стопанство 
            7. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Съзнание-1894” с. 
Асеновци, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 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  
           8. Кандидатстване с проект на Народно читалище „Просвета-1927” с. 
Аспарухово, общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” 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  
          9. Кандидатстване с проект на Народно читалище  „Осъм-1903” с. Градище, 
общ. Левски по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 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  
         10. Финансов отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски към 
31.05.2016г.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  
         11. Прекратяване пълномощията на Управителя на „МБАЛ – Левски” ЕООД, гр. 
Левски поради слаби финансови резултати и не спазване на програмата, с която е 
спечелил конкурса 
Вносител: инж. Стефан Борисов Владимиров – общински съветник  
         12. Молба за отпускане на финансови средства за награда на Мажоретен 
състав, гр. Левски 

Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
        13. Предложение за отпускане на финансови средства за награда на 
Хандбален клуб „Левски”, гр. Левски – юноши младша възраст 

Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
        14. Молба за увеличаване субсидията на Хандбален клуб „Левски”, гр. Левски    
с 10 500 лв.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет  
        15. Отпускане на финансови средства на семейство с репродуктивни проблеми 
на територията на Община Левски. 
Вносител: Дочко  Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
       16. Отпускане на финансова помощ  за лечение. 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
       17.  Отпускане на финансова помощ  за погребения. 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
       18. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


