
 

 

 

 

 

 

                                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 08.00-1163 
06.08.2020г.            
  
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 и чл.12, ал.4, т.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и взаимодействието му  с 
общинската администрация свиквам   

 
 

З А С Е Д А Н И Е  
 
 
на Общинския съвет на 11.08.2020 год. (вторник) от 13,30 часа в салона на 
Община Левски с предложение за следния   
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
  

1. Ново обсъждане на предложение за член на комисия за заемане на 
длъжности началник отделение и главна медицинска сестра в „МБАЛ – Левски“ 
ЕООД.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Нова обсъждане на предложение за разрешаване изработване на ПУП за 
имот № 53089.247.492 в землището на с.Обнова.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
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  3. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на общината“. /Богдан 
Йосифов Митев/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
  4. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на общината“. /Ганчо Спасов 
Александров/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
  5. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на общината“. /Миланка 
Илиева Митова/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
  6. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на гр. Левски и населените места, съставни на общината“. /Тодор 
Тодоров Александров/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
  7. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на гр. Левски и населените места, съставни на общината“. /Люба 
Владимирова Костова/ 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
     8. Промяна срока на погасяване на дългосрочен дълг /мостови кредит/, по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реализацията на проект по приоритетна 
ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, 
разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за         
по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи“ на програмата за териториално 
сътрудничество Interreg V-A Румъния-България.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
  9. Разрешаване изработване на ПУП в обхват имоти №№ 10080.50.28 – 
животновъден комплекс, 10080.50.234 – пасище, 10080.11.40 – изоставена орна 
земя, 10080.76.156 – пасище, 10080.11.46 – ведомствен път, местност „Дудина“ в 
землището на с.Варана, община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
 10. Съгласуване на Списък със средищни детски градини и училища в община 
Левски за учебната 2020/2021г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
 11. Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в задължителна 
предучилищна възраст и на учениците от населените места, в които няма детска градина 
или училище в общообразователните училища, детски градини и професионална 
гимназия на територията на Община Левски на основание чл.283, ал.2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021г. и Наредба за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи 
от прилагането на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 
линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
 
 



 

 

 

 
 
 
 12. Избор на Председател на Постоянна комисия по икономика, финанси и 
бюджет. 
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
 13. Питания от граждани и актуални въпроси.  
 
 
 
 
  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,  

ТОМА ТЕРЗИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    


