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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2022.  

 
41-ва сесия – 27.01.2022г.        

 
385. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Левски. /Предложение от ПК по правни 
въпроси и ПК по образование за промяна в размера на глобата при 
явно маловажни случаи 20 лв. и при маловажни случаи от 20 до 50 
лв.  – не се приема./ 
386. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Левски.   
387. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Левски.  
388. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  
389. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  
390. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  
391. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински 
съвет-Левски.  
392. Предоставените допълнителни средства по т.14, ал.5 на § 1 от 
Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021г. /ДВ, бр.104 от 16.09.2021г./  
393. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски“ 
гр.Левски.     
394. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
395. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
396. Отпускане на финансови средства за лечение.  
397. Отпускане на финансови средства за погребение.  
398. Разрешаване изработване на проект за ПУП за имот 
43236.350.360 в землището на гр.Левски, местност „Шаварна“ с начин 
на трайно ползване „Мочурище.  

Питания поставиха общинските съветници – Здравко Дафинов и 
Илийчо Евлогиев.   
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42-ра сесия – 23.02.2022г.        
 

399. Ново обсъждане на проекти за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Левски, на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Левски, на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски, на Наредба № 11 за управление на отпадъците на 
територията на Община Левски, на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски и Наредба № 16 за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на Община Левски, приета с реш.                          
№ 128/10.09.2020г. на Общински съвет-Левски   
400. Годишен план за младежта през 2022г. в община Левски.  
401. Приемане на Доклад на община Левски за 2021г. в изпълнение 
на Стратегия на Област Плевен за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030).  
402. Годишен отчет за 2021г. по Програма за управление на 
отпадъците на Община Левски 2021-2028г.  
403. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2021г. 
404. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
405. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2022г. на 
територията на община Левски.  
406. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2022г.  
407. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
408. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
409. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
410. Отпускане на финансови средства за лечение.  
411. Отпускане на финансови средства за погребение.  
412. Приемане на Декларация от Общински съвет Левски против 
реализацията на ИП „Изграждане на логистична и складова база за 
каменни фракции, цех за производство на каменна вата, 
енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и 
площадки за находище „Върбовка“, с.Върбовка, община Павликени, 
област Велико Търново“, Възложител „ПЕТРУРГИЯ“ ЕООД.    
 

Питане постави общинския съветник – Здравко Дафинов.    
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43-та сесия – 10.03.2022г.        
 

Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство 
с.Асеновци. 

 
44-та сесия – 31.03.2022г.        

 
413. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-
2023г.  
414. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2022г.  
415. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Левски, 
за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 
416. Годишен отчет за 2021г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски.   
417. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 12.04.2022г. и определяне на 
представител.  
418. Определяне състав на Съвет по въпросите на социалните 
услуги към Община Левски.  
419. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 в 
гр.Левски. 
420. Продажба на 2400 кв.м. част от ПИ с идентификатор 
43236.401.3298 и 282 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.3167 
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Левски.  
421. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 
кв.113 по ПУП на с.Градище. 
422. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 
на с.Козар Белене.  
423. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 
кв.109 по ПУП на с.Обнова.   
424. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година.  
425. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2022/2023 година.  
426. Отпускане на безлихвен заем на „СКК Киокушин“ гр.Левски.       
427. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
428. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
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429. Отпускане на финансови средства за лечение.  
430. Отпускане на финансови средства за погребение.  
431. Вземане на решение, във връзка със заявление от Любка 
Александрова – Кмет на Община Левски с ЕИК 000413814, за 
одобряване на проект за парцеларен план на обект: „“Реконструкция 
на водопроводна мрежа „ТЛАСКАТЕЛ от ПСТ-Асеновци 2 до ЖП 
линия““ гр.Левски с обхват имоти в землището на с.Асеновци, 
ЕКАТТЕ 00761 и гр.Левски, ЕКАТТЕ 43236.  

- Питания поставиха: Павлина Григорова и общинския съветник 
- Илийчо Евлогиев.  
 

45-та сесия – 20.04.2022г.        
 

432. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Левски.   
433. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Левски.  
434. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и 
условията за отглеждане на животни и птици на територията на 
Община Левски.  
435. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
управление на отпадъците на територията на Община Левски.  
436. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и 
условията за извършване на търговска дейност на територията на 
Община Левски.  
437. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
изграждане и опазване на зелената система на територията на 
Община Левски, приета с реш. № 128/10.09.2020г. на Общински 
съвет-Левски.  
438. Трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 
общината за извършване на текущи ремонти на общинска улична 
мрежа и общински пътища за 2022г.  
439. Приемане бюджета на Община Левски за 2022г.  
440. Продажба на общински терени в регулацията на населените 
места на Община Левски за изграждане на фотоволтаична централа.  
441. Одобряване на частично изменение на Общ устройствен план 
на община Левски в обхват на ПИ 10080.50.235, ПИ 10080.76.157, ПИ 
10080.11.47 и  част от ПИ 10080.11.46 по Кадастралната карта (КК) за 
землище на с.Варана.  
442. Отпускане на безлихвен заем на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски.       
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443. Отпускане на финансови средства на НЧ „Надежда 1902“ 
с.Козар Белене за честване на 120 години от основаване на 
читалището.  
444. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.     
445. Отпускане на финансови средства за лечение.  
446. Отпускане на финансови средства за погребение.  
447. Ново обсъждане на решения № 419, 420, 421, 422 и 423 от 
31.03.2022г. на Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-
09/14.04.2022г. и заповед № РД-29-10/14.04.2022г. на Областен 
управител – Плевен.    
448. Даване на съгласие за извършване на строителни дейности по 
изграждане на паркинги с 36 паркоместа, прилежащите им тротоарни 
алеи и озеленяване на ул. „Хан Аспарух“ в гр.Левски.  
449. Изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, 
ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 
2022г. чрез вътрешни компенсирани промени.  

 
46-та сесия – 18.05.2022г.        

 
450. Определяне на представител на Община Левски в областната 
комисия за изработване на областна здравна карта.  
451. Определяне на представител на Община Левски в областната 
комисия за изработване на областна аптечна карта.    
 

47-ма сесия – 26.05.2022г.        
 

452. Преобразуване чрез вливане на Детска ясла „Еделвайс“ 
гр.Левски в Детска градина „Слънце“ гр.Левски, на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.311, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 от 19 
август 2016г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и чл.119, ал.2 от Закона за здравето.  
453. Изменение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.  
454. Проект за нова Наредба № 20 за гробищните паркове на 
територията на Община Левски.  
455. Проект за нова Наредба № 21 за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община 
Левски.  
456. Кандидатстване на Община Левски в шеста процедура за 
присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление 
на местно ниво.  
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457. Проект за нова Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  
458. Дофинансиране на проект „Открит амфитеатър към читалище 
„Георги Парцалев“ кв.67, УПИ I, идентификатор 43236.401.2504 
гр.Левски.  
459. Учредяване възмездно право на ползване върху пасища в 
землищата на с.Българене и с.Трънчовица за устройване на 
пчелини.   
460. Продажба на урегулирани поземлени имоти III-739 и IV-739 в 
кв.113 по ПУП на с.Градище.  
461. Продажба на урегулиран поземлен имот X-114, кв.25 по плана 
на с.Козар Белене.  
462. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.1125 по КККР на гр.Левски.   
463. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. с помещение № 18 от ІІІ-ти 
етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор 
43236.401.1587.1 в гр.Левски.    
464. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 2200 кв.м. 
от поземлен имот с идентификатор 43236.401.3298 и 237 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3167 по КККР на 
гр.Левски.    
465. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлени 
имоти с идентификатори 43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР 
на гр.Левски.    
466. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с поземлен 
имот с идентификатор 43236.401.230 по КККР на гр.Левски.  
467. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г. в Община Левски с 
урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в кв.109 по ПУП на 
с.Обнова. 
468. Поправка на явна техническа грешка в Решение                          
№ 441/20.04.2022г. на Общински съвет – Левски за одобряване на 
проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община 
Левски за имоти в землище на с.Варана, ЕКАТТЕ 10080. 
469. Отчет за читалищната дейност през 2021г.  
 -   Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода м.юли 
2021г. – м.декември 2021г.   
470. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „Спортен 
карате клуб Киокушин“ гр.Левски. 
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471. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на Хандбален 
клуб „Левски“ гр.Левски.  
472. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „ОФК Левски 
2007“ гр.Левски. 
473. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на 
„Автомоделен клуб Левски“ гр.Левски. 
474. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „Спортен 
клуб по Авиомоделизъм“ гр.Левски.    
475. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев-
1419“ с.Българене.  
476. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Динамо-
Изгрев“ с.Изгрев.  
477. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев“ 
с.Трънчовица.   
478. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Обнова 
1934“ с.Обнова.    
479. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК 
„Ювентус-95“ с.Малчика.    
480. Отпускане на финансова помощ на спортни клубове по Наредба 
№ 28 за подпомагане на спортните клубове в Община Левски.  
481. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
482. Отпускане на финансови средства за лечение.  
483. Отпускане на финансови средства за погребение.  
484. Приемане на декларация относно членството на Република 
Северна Македония в Европейския съюз.  

 
- Питания поставиха: общинските съветници - Илийчо Евлогиев 

и Анатоли Ангелов.  
 

48-ма сесия – 30.06.2022г.        
 

485. Утвърждаване на Заповед – Акт за възлагане за удължаване на 
срока за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ 
икономически интерес „Патронажна грижа +“ на основание решение 
на ЕК 2012/21/ЕС и сключен договор за безвъзмездна финансова 
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помощ № BG05М9ОР001-6.002-0128-С01 по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“ за 
осъществяване на проект „Патронажна грижа + в община Левски“, 
между Община Левски и Министерство на труда и социалната 
политика.   
486. Учредяване право на прокарване и сервитут на Електропровод 
НН за присъединяване на Фотоволтаична електрическа инсталация 
изграждаща се в упи II273, кв.30А към трафопост № 20 в кв.30А по 
плана на с.Обнова, общ.Левски.   
487. Учредяване безвъзмездно право на прокарване, на трасе за 
присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект: 
„Фотоволтаична инсталация до 150 kw“, находяща се в УПИ  I - 23, 
кв.36 по плана на с.Стежерово.   
488. Учредяване възмездно право на ползване върху пасище в 
землището на с.Трънчовица за устройване на постоянен пчелин.  
489. Продажба на 366 кв.м. идеална част от поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.1391 по КККР на гр.Левски.  
490. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 по 
КККР на гр.Левски.  
491. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 
43236.401.3300 и 43236.401.3333 по КККР на гр.Левски.    
492. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.230 по 
КККР на гр.Левски.  
493. Продажба на урегулирани поземлени имоти XI-914 и XII-914 в 
кв.109 по ПУП на с.Обнова.  
494. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
495. Отпускане на финансови средства за лечение.  
496. Ново обсъждане на решение № 464 от 26.05.2022г. на Общински 
съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-22/10.06.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    

 
49-та сесия – 28.07.2022г.        

 
497. Проект за изменение и допълнение на 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, приета с Решение № 144/29.10.2020г. на Общински 
съвет – Левски.  
498. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 
устройствен план на Община Левски за 2021г.  
499. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2021г.  
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500. Възстановяване на разходи на Община Никопол, направени за 
капиталов обект, с наименование „Изграждане на РШ /ревизионни 
шахти/ по водомерни възли в Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Левски/Никопол – в с.Санадиново“. 
501. Създаване на обществена колекция „Георги Парцалев“ към 
Община Левски. 
502. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2022г.  
503. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 
43236.401.3298 и 43236.401.3299 по КККР на гр.Левски.   
504. Участие на Община Левски в извънредно неприсъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена 
територия Плевен на 16.08.2022г. и определяне на представител. 
505. Ново обсъждане на решение № 490 от 30.06.2022г. на 
Общински съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-24/12.07.2022г. 
на Областен управител – Плевен.    
506. Ново обсъждане на решение № 492 от 30.06.2022г. на Общински 
съвет-Левски, съгласно заповед № РД-29-25/12.07.2022г. на 
Областен управител – Плевен.    
507. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
508. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
509. Отпускане на финансови средства за лечение.  
510. Отпускане на финансови средства за погребение.  
511. Финансиране на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски за първия 
полусезон на 2022/2023г. /не се приема – 67 000 лв./  
512. Финансиране на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски за първия 
полусезон на 2022/2023г.  
 


