
 

 

 

 

 

                                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 08.00-1409   
17.09.2021г.             
  
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 23.09.2021 год. (четвъртък) от 13,30 часа в салона на 
Община Левски с предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
 

 1. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и баланс към 
30.06.2021г.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет   

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и 
поддържане на обществения ред, контрола относно шума, чистотата и околната 
среда на територията на община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 

 3. Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Левски 
2021-2028г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 4. План за действие на община Левски в изпълнение на Областна стратегия 
за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 5. Отчет за читалищната дейност през 2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
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 6. Съгласуване на паралелки с брой ученици под минималния норматив, 
определен съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 
2021/2022 г., в ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци, община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 
 7. Съгласуване на паралелки с брой ученици под минималния норматив, 
определен съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 
2021/2022 г.  в ОУ „Христо Ботев“ с.Българене, община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 8. Съгласуване на паралелки с брой ученици под минималния норматив, 
определен съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 
2021/2022 г.  в ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова, община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 9. Съгласуване на паралелки с брой ученици под минималния норматив, 
определен съгласно чл.53 и Приложение № 7 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищно образование за учебната 
2021/2022 г.  в СУ „Крум Попов“ гр.Левски, община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 10. Допускане изключение от минималния брой на учениците в паралелките 
за учебната 2021/2022 год. в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров” гр.Левски, община Левски, на 
основание чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

 11. Продажба на упи III – 513 в кв.27 по ПУП на с.Трънчовица на собственика 
на законно построени върху имота сгради.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 12. Одобряване изработване на проект за ПУП – Парцеларен план за 
установяване на трасе електропровод за присъединяване към електропреносната 
мрежа на ПИ 43236.312.411 в землището на гр.Левски и изменение на ПУП за 
установяване на конкретно предназначение „За фото-електрическа централа“.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 13. Вземане на решение, във връзка със заявление от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ с ЕИК 000695089, чрез упълномощеното лице „ИТА 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 121104512 – Даниела Емилова Иванова за одобрение 
на проект за подробен устройствен план – включваш парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура в следния обхват: Подземна кабелна 
захранваща линия HH 1kv /трасе на кабелна линия – електропровод/, в обхват - 
от електромерно табло, монтирано на съществуващ СБС № 19, кл. А от мрежа 
HH на ТП 16 /PL_0550/, с.Българене в ПИ 07274.42.163 и ПИ 07274.42.312 до 
стационарна контролна точка № 1100 част от ТОЛ системата.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 14. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на поземлен 
имот в землището на с.Варана.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 
 



 

 

 

 
 
 
 15. Отпускане на финансови средства на НЧ „Съгласие 1895“ с.Стежерово за 
издаване на книга „История на с.Стежерово.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет 
 16. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на „Спортен карате клуб Киокушин“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания 
 17. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания 
 18. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 19. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на „Автомоделен клуб Левски“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 20. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на „Спортен клуб по Авиомоделизъм“ 
гр.Левски.    
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 21. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев-1419“ с.Българене.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 22. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на ФК „Динамо-Изгрев“ с.Изгрев.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания 
 23. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на ФК „Обнова 1934“ с.Обнова.    
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 24. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за подпомагане на 
спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев“ с.Трънчовица.   
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания 
 25. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 26. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 
дете в Община Левски 
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  
 27. Отпускане на финансови средства за лечение   
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 28. Отпускане на финансови средства за погребение 
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 29. 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. 
       
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  

ТОМА ТЕРЗИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    


