
 

 

 

 

 

                                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 08.00-1729 
21.10.2022г.             
  
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 27.10.2022 год. (четвъртък) от 13,30 часа в зала 304 на 
Община Левски с предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :    
 

1. 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, приета на заседание на Общински съвет – 
Левски с Решение № 67/26.03.2020г., изменена и допълнена с Решение                     
№ 318/23.09.2021г. и с Решение № 362/25.11.2021г.    
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 2. Кандидатстване с проектно предложение „Енергийна ефективност в          
ОУ „Максим Горки“, гр.Левски“ по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна 
ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
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 3. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на селищна  

водопроводна мрежа в с.Обнова, общ.Левски, обл.Плевен“ по процедура 
№BG06RDNP001-7.021 Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските 
райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 4. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.2849 по КККР на 
гр.Левски на собственика на законно построените в имота сгради.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски   
 5. Продажба на урегулиран поземлен имот XIV, кв.32 по ПУП на с.Аспарухово.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
 6. Продажба на урегулиран поземлен имот V-118 в кв.63 по ПУП на с.Изгрев.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски 

7. Обявяване от публична в частна общинска собственост на 460 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3508 по КККР на гр.Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на 
задължително застраховане.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
          9. Полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до 
имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за 
ползване на участниците в споразуменията за землищата на Община Левски.   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

10. Заявление за поставяне на вендинг машина за кафе в ОП „БКС“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет    

11. Заявление от Мажоретен състав към СК „Ви Ес Феерия“ за ползване на 
физкултурен салон на ОУ „Максим Горки“ или на СУ „Крум Попов“ за тренировъчна 
дейност.   
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  

12. Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода м.януари 2022г. 
– м.юни 2022г.   
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 13. Молба от НЧ „Просвета-1927“ с.Аспарухово за отпускане на финансови 
средства за честване 95 години от основаване на читалището.  
Вносител: ПК по икономика, финанси, бюджет    

14. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  

15. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 
дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности  

16. Отпускане на финансови средства за лечение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  
 17. Отпускане на финансови средства за погребение.  
Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет - Левски  

18. 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    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


