
 

 

 

 

 

 

                                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 08.00-1672 
23.10.2020г.            
  
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 29.10.2020 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 нова Наредба № 9 за реда и условията за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския 
жилищен фонд на Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

2. Годишен план за действие по изпълнението на Социалните услуги в 
община Левски за 2021г. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  
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3. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общинския 
горски фонд през 2021г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

4. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, общинска 
собственост през 2021г.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

5. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на участниците в 
споразуменията за землищата на Община Левски.  
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

6. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020г. /поставяне на преместваем обект - каравана/   
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

7. Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския дълг за 
кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за 
реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в гр.Левски, 
находящ се в п.и. с идентификатор № 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130, по 
плана на гр.Левски, Община Левски. 
Вносител: Любка Александрова – Кмет на Община Левски  

8. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 9. Отпускане на безлихвен заем на „СКК Киокушин“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 10. Отпускане на безлихвен заем на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски.  
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 11. Отпускане на безлихвен заем на „Автомоделен клуб Левски“ гр.Левски. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 12. Отпускане на безлихвен заем на ФК „Ботев-1419“ с.Българене. 
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 13. Отпускане на безлихвен заем на ФК „Динамо-Изгрев“ с.Изгрев.   
Вносител: ПК по образование, спорт, култура, вероизповедания  
 14. Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на 
дете в Община Левски.  
Вносител: ПК по здравеопазване и социални дейности     

 15. Отпускане на финансови средства на семейство с репродуктивни 

проблеми на територията на община Левски.   

Вносител: Тома Терзиев – Председател на Общински съвет-Левски  
 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. 
       
 
Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните комисии, не се 
размножават  втори път.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С УВАЖЕНИЕ,  

ТОМА ТЕРЗИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЛЕВСКИ    


