
 

 

 

 

 

                                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 08.00-843 
25.08.2017г.        
 
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 31.08.2017 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. Закриване на филиална група на ДГ „Локомотив” – гр. Левски в с.Българене.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Закриване на филиална група на ДГ „Люляк” –  с.Малчика, със седалище     
и адрес в с.Трънчовица.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

3. Определяне на средищни училища и средищни детски градини по смисъла 
на чл.53 от Закона за предучилищното и училищното образование и Постановление 
№ 128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища /Обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017г./ 

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
4. Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в задължителна 

предучилищна възраст и на учениците от населените места, в които няма детска 
градина или училище на основание чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование за учебната 2016/2017год. в общообразователните 
училища и професионални гимназии на територията на Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
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5. Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките за  
учебната 2017/2018 год. в Основно училище „Христо Ботев” с.Асеновци, община 
Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на 
МОН от 29.12.2000г. (изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) 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, съгласно §30 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 6. Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките за  
учебната 2017/2018 год. в Основно училище „Христо Ботев” с.Българене, община 
Левски, на основание чл.11, ал.1, т.3, ал.5, т.2 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 
на МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) 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, съгласно §30 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
 Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 7. Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките за  
учебната 2017/2018 год. в Средно училище „Крум Попов” гр.Левски, община Левски, 
на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) 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, съгласно §30 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 8.  Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките за  
учебната 2017/2018 год. в Основно училище „Неофит Рилски” с.Обнова, община 
Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на 
МОН от 29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) 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, съгласно §30 от Закона за 
предучилищното и училищното образование 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 9. Одобряване на задание и издаване разрешение на „Зоната Нацкови и Сие” 
СД - гр. Свищов за изработване на  ПУП – Парцеларен план за обект „Електронна 
съобщителна инфраструктура-оптична кабелна мрежа на територията на Община 
Левски, етап ІV- гр.Левски - с.Малчика”   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
10. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти № 042013 и      

№ 042016  „Затревена нива” в землището на с. Българене.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

11. Продажба на упи XІІІ в кв.99 по ПУП на с.Градище.   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

12. Продажба на имот № 000322 в землището на с.Градище.   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 13. Продажба на УПИ ІІ-37 в кв.24 по плана на с.Малчика. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски    
 
 



 

 

 

 
 
 

14. Продажба на общински недвижими имоти в кв.23 по ПУП на с.Обнова.   

Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски    
 15. Отпускане персонална пенсия на Сирма Илиянова от гр.Левски.   
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности 
  16. Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода           
м.януари 2017г. – м.юни 2017г.  
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 17. Отпускане на финансови средства за лечение. 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
   18. Отпускане на финансови средства за погребение. 
Вносител: Дочко Дочев – Председател на Общински съвет – Левски   
 19. 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 

 


