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

 
 
         Постоянните комисии към Общински съвет – Левски ще 
проведат своите заседания, както следва:   
 
 

18.04.2017г. /вторник/    
 
ПК по правни въпроси, установяване конфликт на 
интереси, обществен ред, сигурност, контрол по 
изпълнение на решенията, етика – от 15:00 часа, в зала 304 
на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :      
 
        1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН. 
       2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
      3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
      4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
      5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
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       6. Изменение в Наредба № 1/30.10.2008г. за опазване и 
поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда 
на територията на общината. 
       7. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2017/2018г.   
       8. Отдаване под наем на имот, общинска собственост в 
землището на с. Асеновци.  
       9. Земеделска земя на училищно настоятелство при        
НУ „Отец Паисий” с. Аспарухово.   
      10. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
      11. Отдаване под наем на покривно пространство с площ 
44.26 кв.м. на двуетажна масивна сграда – Дом Паметник 
„Адалберт Антонов – Малчика” в с. Малчика.   
     12. Учредяване право на ползване върху част от имот в 
землището на с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин. 
     13. Промяна начина на трайно ползване на поземлени 
имоти с начин на трайно ползване „Овощна градина” в 
землищата на с.Изгрев и с.Трънчовица.  
     14. Определяне годишен наем за ползване и отглеждане на 
съществуващи лозови насаждения, общинска собственост.  
     15. Отдаване под наем на поземлен имот „Лозе” с площ 
49,430 дка в землището на с.Трънчовица и промяна начина на 
трайно ползване на имота в обработваема земя „Нива”.  
     16. Участие на Община Левски в Общо събрание на 
Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен на 
04.05.2017г. и определяне на представител. 
     17. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна 
сграда в поземлен имот с идентификатор 43236.401.852 в      
гр. Левски.  
 
ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания – от 
16:30 часа, в зала 304 на общината при  
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д : 
 
       1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН.  
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       2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
       3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
      4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
      5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
      6. Изменение в Наредба № 1/30.10.2008г. за опазване и 
поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда 
на територията на общината. 
      7. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от 
Фонд „Социална закрила”, с проект „Творческо ателие за 
млади таланти” и осигуряване на собствени финансови 
средства.  
      8. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
      9. Допълване на Решение № 200 на ОбС Левски от 
29.09.2016г.   
 

ПК по устройство на територията, общинска собственост – от 
17:30 часа в стая 304 на общината при  
 

 
Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :   

 
 
       1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
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19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН.   
       2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
       3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
      4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
      5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
      6. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на помещения  от сграда с идентификатор 
43236.401.21.1 в гр. Левски/  
      7. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
      8. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на общински терен с площ 6.00 кв.м. в    
кв. 26 на гр. Левски/  
      9. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2016г.   
     10. Участие на Община Левски в Общо събрание на 
Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен на 
04.05.2017г. и определяне на представител.  
     11. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на 1 кв.м. от І-ви етаж на сграда с 
идентификатор 43236.401.21 в гр.Левски/   
     12. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 
общински имот.   
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     13. Изменение на подробен устройствен план /план за 
регулация/ в обхват поземлен имот ІІІ в кв.1А по плана на      
гр. Левски. 
     14. Вземане на решение за изменение на  ПУП /ПР и ПЗ/ на 
УПИ VІ в кв.24 – гр. Левски. 
     15. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна 
сграда в поземлен имот с идентификатор 43236.401.852 в      
гр. Левски.  
 

19.04.2017г. /сряда/    
 
ПК по екология, туризъм и селско стопанство – от 15:00    
часа, в зала 304 на общината при  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 

          1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН.   
        2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
       3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
       4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
      5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
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      6. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
      7. Сключване на анекси към Договори за наем на общински 
мери и пасища.  
      8. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2017/2018г.   
      9. Отдаване под наем на имот, общинска собственост в 
землището на с. Асеновци.  
     10. Земеделска земя на училищно настоятелство при      НУ 
„Отец Паисий” с. Аспарухово.   
     11.  Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
     12. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2016г.   
     13. Учредяване право на ползване върху част от имот в 
землището на с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин. 
     14. Промяна начина на трайно ползване на поземлени 
имоти с начин на трайно ползване „Овощна градина” в 
землищата на с.Изгрев и с.Трънчовица.  
     15. Определяне годишен наем за ползване и отглеждане на 
съществуващи лозови насаждения, общинска собственост.  
     16. Отдаване под наем на поземлен имот „Лозе” с площ 
49,430 дка в землището на с.Трънчовица и промяна начина на 
трайно ползване на имота в обработваема земя „Нива”.  
     17. Годишен наем за ползване на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018г.  
     18. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, 
мери и ливади за 2017г.  
 
 
ПК  по здравеопазване и социални дейности  – от 16:00 
часа в зала 304 на общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
        1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН.   
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        2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
       3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
       4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
      5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
      6. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
      7. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД 
гр. Левски за 2016г. Отчет за приходите и разходите за 2016г. 
      8. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на 1 кв.м. от І-ви етаж на сграда с 
идентификатор 43236.401.21 в гр.Левски/   
   
 
 
Заседание на Обществения съвет  от 16:30 часа в зала 304 
на общината при  

 
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :  

 
 
 

          1. Молби за отпускане на финансова помощ за лечение. 
          2. Молби за отпускане на финансова помощ за 
погребение.  
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ПК по икономика, финанси, бюджет  – от 17:00 часа, в зала 
304 на общината при  
 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д :     
 
         1. Преобразуване чрез вливане на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост, гр.Левски в 
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола 
Йонков Вапцаров”, гр.Левски на основание чл.311, ал.1, 
чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и чл.6 от Наредба № 9 от 
19.08.2016г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на 
МОН.   
        2. Програма за оптимизация на професионалните 
училища в община Левски за 2017/2018г. Модул: 
Рационализация на мрежата от професионални училища. 
        3. Анализ на образователната мрежа в община Левски 
през учебната 2016/2017г. и Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в община Левски за 2017/2018г.   
        4. Преобразуване чрез вливане на Начално училище 
„Христо Ботев”, гр.Левски в Средно училище „Крум Попов”,    
гр.Левски на основание  чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование 
/Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г./ на МОН.   
        5. Закриване на Основно училище „Христо Ботев” 
с.Българене, община Левски, обл.Плевен на основание 
чл.312, ал.1, и ал.6, чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и във връзка с чл.7 от Наредба    
№ 9 от 19.08.2016г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /Обн.- ДВ, бр.68 
от 30.08.2016г./ на МОН.   
       6. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
       7. Сключване на анекси към Договори за наем на 
общински мери и пасища.  
       8. Кандидатстване  на  Община Левски за финансиране от 
Фонд „Социална закрила”, с проект „Творческо ателие за 
млади таланти” и осигуряване на собствени финансови 
средства. 
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       9. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2017/2018г.   
      10. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на помещения  от сграда с идентификатор 
43236.401.21.1 в гр. Левски/  
      11. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община 
Левски 2014 - 2020” за 2016г.   
      12. Отдаване под наем на покривно пространство с площ 
44.26 кв.м. на двуетажна масивна сграда – Дом Паметник 
„Адалберт Антонов – Малчика” в с. Малчика.   
      13. Актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. 
/отдаване под наем на общински терен с площ 6.00 кв.м. в    
кв. 26 на гр. Левски/  
      14. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2016г.   
      15. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД 
гр. Левски за 2016г. Отчет за приходите и разходите за 2016г. 
      16. Допълване на Решение № 200 на ОбС Левски от 
29.09.2016г.   
      17. Определяне годишен наем за ползване и отглеждане 
на съществуващи лозови насаждения, общинска собственост.  
      18. Отдаване под наем на поземлен имот „Лозе” с площ 
49,430 дка в землището на с.Трънчовица и промяна начина на 
трайно ползване на имота в обработваема земя „Нива”.  
      19. Молба от ХСК „Левски” гр. Левски за отпускане на 
безлихвен заем.   
      20. Годишен наем за ползване на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018г. 
      21. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, 
мери и ливади за 2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
 


