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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2020г.  

 
4-та сесия – 21.01.2020г.                

 
24. Определяне на представител на Общински съвет-Левски в 
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия  
 

5-та сесия – 30.01.2020г.                
 
25. Допълнение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Левски, приета от Общински съвет с 
Решение № 257/31.01.2013г., последно изменена с Решение             
№ 545/14.12.2018г.   
26. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019-2023г. 
27. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020г.   
28. Годишен отчет за 2019г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски и секторна Програма за управление на 
отпадъците.  
29. Утвърждаване броя на кметските наместници на територията на 
община Левски в съответствие с изменението на чл.16 от Закона за 
административно – териториалното устройство на Република 
България.  
30. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.118 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски.   
31. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 10080.10.30. и 
10080.10.31 с НТП Нива в землището на с.Варана.  
32. Учредяване възмездно право на пристрояване на сграда в упи VI, 
кв.122а по ПУП на с.Обнова.  
 - Заявление от директора на СУ „Крум Попов“ гр.Левски за 
възстановяване на средства за издръжка на училищни автобуси.  
33. Заявление от директора на ПГССТ „Никола Вапцаров“ гр.Левски 
за дофинансиране на паралелките в ПГССТ за учебната 2019/2020г. 
с допуснато изключение от минималния брой на учениците.  
34. Отпускане на безлихвен заем на хандбален клуб „Левски“ 
гр.Левски. 
35. Предложение за промяна в чл.3, ал.4 от Правилник за финансово 
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на 
безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски.   
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36. Отпускане на финансови средства на семейства с репродуктивни 
проблеми на територията на Община Левски.  
37. Даване на съгласие за отпускане на еднократна помощ за 
лечение.  
38.  Отпускане на финансови средства за лечение. 
39. Отпускане на финансови средства за погребение.  
40. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски. 
41. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски и кметове на кметства в Община Левски.  
 

6-та сесия – 13.02.2020г.                 
 
42. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 24.02.2020г. и определяне на 
представител.  
43. Предложение за изграждане на обект „Чакалня“ за децата, които 
пътуват от с.Градище до учебните заведения в гр.Левски.  
44. Предложение за трасиране и почистване на имот общинска 
собственост „Пасище, мера“ с идентификатор 17556.485.14 в 
местността „Шаварна“, гр.Левски.  
45. Приемане бюджета на Община Левски за 2020г.   

 
/ Питания постави Павлина Григорова:  
 
1. Колко хора в общината са под социалния минимум?    
2. Следят ли се програмите за хора с увреждания?  

   
Предложения от Павлина Григорова:  
 
1. В общинската болница да се предлага палиативна грижа за 

самотни граждани.  
2. Яслените групи в детските градини да са безплатни. 
3. Бетонната конструкция в гробищния парк да се пригоди за 

урнохранилище. / 
 

 

7-ма сесия – 27.02.2020г.                 
 

46. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2020г. на 
територията на Община Левски.  
47. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2020г. 
48. Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
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49. Продажба на поземлен имот с идентификатор 53089.89.3 в 
землището на с.Обнова.  
50. Одобряване на задание и издаване разрешение на СД „Зоната 
Нацкови и сие“- гр.Свищов за изработване на ПУП – Парцеларен 
план за обект „Електронна съобщителна инфраструктура-подземна 
кабелна мрежа за осъществяване на далеко съобщителни мрежи на 
територията с.Градище, Община Левски по КККР на селото“.   
51. Кандидатстване на Община Левски по покана за набиране на 
проектни предложения №BGENERGY-2.001, Процедура 
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 
системи за външно изкуствено осветление на общините“ на 
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021г.  
52. Отпускане на финансови средства на семейство с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.   
53. Отпускане на финансови средства за лечение.   
54. Отпускане на финансови средства за погребение.    
 - Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на 
Община Левски за 2020г.  
55. Отпускане на субсидия на „Спортен клуб по Авиомоделизъм“ 
гр.Левски за 2020г. 
56. Отпускане на субсидия на „Общински футболен клуб Левски – 
2007“ гр.Левски за 2020г. 
57. Отпускане на субсидия на „Спортен карате клуб Киокушин“ 
гр.Левски за 2020г. 
58. Отпускане на субсидия на Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за 
2020г. 
59. Отпускане на субсидия на „Автомоделен  клуб – Левски“ гр.Левски 
за 2020г. 

60. Отпускане на субсидия на Футболен клуб „Ювентус-95“ с. 
Малчика за 2020г. 
61. Отпускане на субсидия на Футболен клуб „Ботев-1419“ 
с.Българене за 2020г. 
62. Отпускане на субсидия на Футболен клуб „Обнова 1934“ с.Обнова 
за 2020г. 
63. Отпускане на субсидия на  Футболен клуб „Победа“ с.Градище за 
2020г. 
64. Отпускане на субсидия на Футболен клуб „Динамо-Изгрев“ 
с.Изгрев за 2020г. 
65. Отпускане на субсидия на Футболен клуб „Ботев“ с.Трънчовица за 
2020г. 
66. Отпускане на субсидия на „Левски МХ Груп“ за 2020г.  
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  -  Питания постъпиха от общински съветници: Борислав Цанов, 
Евелин Минчев, Илийчо Евлогиев и Николай Любенов.  
 

8-ма сесия – 26.03.2020г.                 
 
67. Отмяна на Наредба № 1 за опазване и поддържане на 
обществения ред, чистотата и околната среда на територията на 
община Левски и приемане на нова Наредба 1 за опазване и 
поддържане на обществения ред, контрола относно шума, чистотата 
и околната среда на територията на община Левски. 
68. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2019г. 
69. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за 
периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.  
70. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г. – 
2020г. 
71. Определяне на пълномощен представител на Община Левски в 
Общото събрание на Асоциация общински гори. 
72. Кандидатстване на Община Левски в пета процедура за 
присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление 
на българските общини.  
73. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година.  
74. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост. 
75. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2020/2021година. 
76. Отдаване под наем на части от терени публична общинска 
собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.  
77. Отпускане на финансови средства на семейство с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.   
78. Отпускане на финансови средства за лечение.   
79. Отпускане на финансови средства за погребение.    

 
9-та сесия – 30.04.2020г.                 

 
80. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, гр.Левски 
за 2019г. Счетоводен баланс към 31.12.2019г. Отчет за приходите и 
разходите за 2019г. Отчет за паричния поток и собствения капитал за 
2019г.  
81. Освобождаване от наеми и такси във връзка с обявеното с 
Решение от 13.03.2020г. на НС на РБ извънредно положение.  
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82. Актуализация индивидуалното ползване на пасища за 2020г. 
83. Отпускане на финансови средства на семейство с репродуктивни 
проблеми на територията на община Левски.   
84. Отпускане на финансови средства за погребение.    

 
10-та сесия – 28.05.2020г.                 

 
85. Отпускане на финансови средства за лечение.  
86. Отпускане на финансови средства за погребение.    

 
11-та сесия – 25.06.2020г.                

  
87. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 13.07.2020г. и определяне на 
представител.  
88. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г. /отдаване под наем на 
поземлени имоти в гр.Левски/  
89. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2020г.  
90. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
91. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд 
„Социална закрила“, с проект „Подпомагане на образователния 
процес на учениците, настанени в ЦНСТ за деца, гр.Левски“. 
92. Награждаване на ученици и учители за учебната 2019/2020г.  
93. Заявление от Георги Цветанов Александров – управител на 
„Юнайтед“ ООД с.Обнова за предоставяне на общински терен от 200 
кв.м. от УПИ 122а в с.Обнова за изграждане на детска площадка.  
94. Отпускане на финансови средства за лечение.   
95. Отпускане на финансови средства за погребение.    
  
/Питания постави Павлина Григорова – гражданин:  
 

1. В дневния център за хора с увреждания не се доставят 
санитарни консумативи и вода от общината, към кого трябва да се 
обърнат?  

2. Има разделение между пенсионерския клуб и клуба на 
инвалидите, трябва да се направи социална интеграция. 

3. Редно ли е да се извеждат биволи покрай спортния 
комплекс?/ 


