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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.  



5 

 

 
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?/  
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12-та сесия – 16.07.2020г.                
 
96. Предложение за член на комисия за заемане на длъжности 
началник отделение и главна медицинска сестра в „МБАЛ – Левски“ 
ЕООД. 
97. Разрешаване изработване на ПУП за имот № 53089.247.492 в 
землището на с.Обнова. 
98. Решение за избор на почетни граждани с тайно гласуване.   
99.100.101.102. Удостояване със званието „Почетен гражданин на 
гр.Левски и населените места, съставни на общината“.    
 

13-та сесия – 17.07.2020г.                
 

103. Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр.Левски и 
населените места, съставни на общината“.    

 
14-та сесия – 30.07.2020г.                  

 
104. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Левски. 
105. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски. 
106. Промяна срока на погасяване на дългосрочен дълг /мостови 
кредит/, по реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за 
реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, разработването 
и координирането на трансгранични транспортни системи за         по-
добри връзки с TEN-T транспортни мрежи“ на програмата за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния-България.  
107. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1390 в 
гр. Левски. 
108. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.2376 по КККР на гр. Левски.  
109. Одобряване на ПУП-Парцеларен план, съгласно чл.110, ал.1, т.5 
от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия и план-схема за 
участъка в урбанизираната територия за обект „Електронна 
съобщителна мрежа-подземна кабелна мрежа за осъществяване на 
далеко съобщителни мрежи на територията с.Градище, община 
Левски по КККР на селото“.  
110. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2019г.  
111. Отчет за читалищната дейност през 2019г.  
  -  Отчет за дейността на Общински съвет-Левски /11.2019г. - 
06.2020г./   
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112. Отпускане на финансови средства за лечение.   
113. Отпускане на финансови средства за погребение.    
 
/Питания постави Надя Иванова – гражданин: 
 

За гробищния парк предвиждали се някаква реконструкция, 
изграждане на алеи, поставяне на чешма и кошчета?/ 
 

15-та сесия – 11.08.2020г.                  
 

114. Ново обсъждане на предложение за член на комисия за заемане 
на длъжности началник отделение и главна медицинска сестра в 
„МБАЛ – Левски“ ЕООД.  
115. Ново обсъждане на предложение за разрешаване изработване 
на ПУП за имот № 53089.247.492 в землището на с.Обнова.  
116. Решение за избор на почетни граждани с тайно гласуване.     
117. Избор на член в комисията по избора за мандат 2019-2023г.  
118. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на 
общината“. /Богдан Йосифов Митев/ 
119. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на 
общината“. /Ганчо Спасов Александров/ 
120. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на 
общината“. /Миланка Илиева Митова/ 
121. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на 
общината“. /Тодор Тодоров Александров/ 
122. Ново обсъждане на предложение за удостояване със званието 
„Почетен гражданин на гр.Левски и населените места, съставни на 
общината“. /Люба Владимирова Костова/ 
123. Промяна срока на погасяване на дългосрочен дълг /мостови 
кредит/, по реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за 
реализацията на проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, 
Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, разработването 
и координирането на трансгранични транспортни системи за           
по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи“ на програмата за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния-България.  
124. Разрешаване изработване на ПУП в обхват имоти №№ 
10080.50.28 – животновъден комплекс, 10080.50.234 – пасище, 
10080.11.40 – изоставена орна земя, 10080.76.156 – пасище, 
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10080.11.46 – ведомствен път, местност „Дудина“ в землището на 
с.Варана, община Левски.  
125. Съгласуване на Списък със средищни детски градини и училища 
в община Левски за учебната 2020/2021г.  
126. Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в 
задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените 
места, в които няма детска градина или училище в общообразователните 
училища, детски градини и професионална гимназия на територията на 
Община Левски на основание чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното 
и училищното образование за учебната 2020/2021г. и Наредба за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 
превозни документи за извършване на превозите.   
127. Избор на Председател на Постоянна комисия по икономика, 
финанси, бюджет.  
 

/Питания поставиха:  
 
Здравко Тодоров Дафинов – общински съветник:  
 

1. На кого е възложен контрола по почистване на източното 
дере на с.Градище? Земната маса е изхвърлена на бившето 
сметище на селото.  
 
Илийчо Методиев Евлогиев – общински съветник:  
 

1. За новите детски площадки, предвидено ли е пред 
пързалките да се направи площадка с пясък?  
  

2. За спортния комплекс, как стоят нещата с ремонтните 
дейности, ще има ли асфалтирани настилки, пейки? Има ли срок за 
изпълнение?  
 
Дочко Димитров Дочев – общински съветник:  
 

1. По река Осъм, преди моста от дясната страна има ли 
ремонтна работа, свързана ли е с рекултивацията на градското 
сметище? / 

 

 
16-та сесия – 10.09.2020г.                  
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128. Проект за нова Наредба № 16 за изграждане и опазване на 
зелена система на територията на Община Левски.  
129. Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на 
жители при раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
130. Допускане 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 2020/2021г. в 
неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 
от Наредбата – ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова.   
131. Допускане 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 2020/2021г. в 
неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 
от Наредбата – ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци.   
132. Допускане 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 2020/2021г. в 
неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 
от Наредбата – ОУ „Христо Ботев“ с.Българене.   
133. Допускане 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 2020/2021г. в 
неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 
от Наредбата – ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Левски    
134. Допускане 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 2020/2021г. в 
неспециализираните училища в община Левски, на основание чл.68 
от Наредбата – СУ „Крум Попов“ гр.Левски.    
135. Искане за авансово плащане по проектно предложение "Ремонт 
и модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ III – 
спортен комплекс, кв. 140 по регулационен план на град Левски, 
община Левски”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020г., Договор за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0032-С01/10.05.2019г. 
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136. Искане за финансиране на разходи за ДДС към искане за 
авансово плащане по проектно предложение "Ремонт и 
модернизация на спортна площадка, находяща се в УПИ III – 
спортен комплекс, кв. 140 по регулационен план на град Левски, 
община Левски”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони  2014-2020г., Договор за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0032-С01/10.05.2019г. 
137. Продажба на общински недвижим имот с идентификатор 
43236.401.773 в гр.Левски.  
138. Определяне на пазарна цена при продажба на поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.1390 в гр.Левски.  
139. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2020г.  
140. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
141. Отпускане на финансови средства за лечение. 
142. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
           /Питания поставиха:  
 

Илийчо Методиев Евлогиев – общински съветник:  
1. От името на граждани на ул. „Гоце Делчев“ след прекаран 

водопровод при валежи се пълнят мазите и гаражите на хората, 
живеещи в блока. Да се обърне внимание на този проблем, да се 
направи някакъв насип.  

2. За кафе-машината, която се намира пред мебелния магазин 
по средата на цветарника, за три месеца не може да бъде 
преместена.  

3. На спортния комплекс се прави площадката, но вътре 
състоянието е станало отвратително. Таваните са съборени, стените 
са на крака, тоалетните са в лошо състояние.  
 
Павлина Григорова – гражданин:  

1. Какво стана с вътрешноградския транспорт, наближава 
есенно-зимния период? /Въпрос към Дочко Дочев-общински 
съветник/ 

2. От една година бе поставен въпроса за достъп на 
инвалидите до тротоарите. Нито едно място не е оправено, не са 
проходими./ 
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17-та сесия – 02.10.2020г.                  
 
143. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г. /отдаване под наем на 
поземлен имот с площ 5 дка, с НТП „Друг вид нива“/ 
 

18-та сесия – 29.10.2020г.         
          

144. 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. 
145. Годишен план за действие по изпълнението на Социалните 
услуги в община Левски за 2021г. 
146. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2021г.  
147. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2021г.  
148. Полски пътища, попадащи в масивите за ползване на 
участниците в споразуменията за землищата на Община Левски.  
149. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2020г. /поставяне на преместваем 
обект - каравана/   
150. 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. 
151. Точка 2 от становище на ПК по образование, спорт, култура, 
вероизповедания за отмяна на Наредба № 28 за условията, реда и 
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и 
развитието на спорта за всички в Община Левски. 
152. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски“ 
гр.Левски.  
153. Отпускане на безлихвен заем на „СКК Киокушин“ гр.Левски. 
154. Отпускане на безлихвен заем на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски.  
155. Отпускане на безлихвен заем на „Автомоделен клуб Левски“ 
гр.Левски. 
156. Отпускане на безлихвен заем на ФК „Ботев-1419“ с.Българене. 
157. Отпускане на безлихвен заем на ФК „Динамо-Изгрев“ с.Изгрев.   
158. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
159. Отпускане на финансови средства на семейство с 

репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   
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160. Отпускане на финансови средства за лечение. 
161.  Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
/Питания поставиха:  
 
Илийчо Методиев Евлогиев – общински съветник:  

1. Има ли възможност за животински пазар, да се изкарват 
животни за продан?  

2. Какво става с ремонта на общинско жилище на ул. „Хан 
Аспарух“, вход Д, етаж 2? Семейството, което живее на първия етаж 
има теч в банята.  

3. Колко време ще е необходимо да се въведе ред за кафе-
машините, пет месеца никакво движение? Кафе-машината, която се 
намира пред мебелния магазин по средата на цветарника все още не 
е преместена.  
 
Стефан Владимиров – общински съветник:  

1. Преди десет, петнадесет дена станаха последователно 
няколко кражби на гориво и разбиване на коли от паркинга на 
болницата. Какви мерки се предвиждат за увеличаване на 
сигурността?  
 
Борислав Цанов – общински съветник:  

1. Изтечи ли договора с оператора на депото от 2015г., сумата 
на тон отпадък от 70 лева е една от най-високите в страната? 
Сключен ли е нов такъв договор и каква е цената? 
 
Здравко Дафинов – общински съветник:  

1. В събота на обяд един от багерите на фирмата, която работи 
по депониране на сметището беше в землището на с.Градище и 
разрушаваше една от дигите на отводнителен канал в местността 
„Голямата ливада“. Да се направи проверка, кой е изпратил 
техниката и с каква задача? На следваща сесия да ни информирате./ 

 
19-та сесия – 26.11.2020г.         

 
162. Проект за нова Наредба № 15 за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Левски. 
163. Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП.  
164. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2021г.  
165. Преструктуриране на дългосрочен дълг /мостови кредит/, по 
реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД, за реализацията 
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на проект по приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична 
цел 1.1 „Подобряване на планирането, разработването и 
координирането на трансгранични транспортни системи за          по-
добри връзки с TEN-T транспортни мрежи“ на програмата за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния-България.  
  -  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. 
166. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
167. Отпускане на безлихвен заем на „Автомоделен клуб Левски“ 
гр.Левски.  
168. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
„СКК Киокушин“ гр.Левски за 2020г.  
169. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за 2020г.  
170. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
„Автомоделен клуб Левски“ гр.Левски за 2020г.  
171. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
„ОФК Левски 2007“ гр.Левски за 2020г.  
172. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
ФК „Ботев-1419“ с.Българене за 2020г.  
173. Отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на 
ФК „Динамо-Изгрев“ с.Изгрев за 2020г.   
174. Отпускане на финансови средства за покупка на акумулаторна 
количка. 
175. Отпускане на финансови средства за лечение.  
176. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
/Питания поставиха:  
 
Здравко Дафинов – общински съветник:  

1. Избран ли е оператор за сметището в с. Санадиново ? 
2. Обявена ли е поръчката ? 
 

Дочко Дочев – общински съветник: 
1. Предприети ли са мерки за почистване на площите около 

общинските жилища ?/ 
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20-та сесия – 29.12.2020г.         
 
177. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2021г. 
178. Проект за допълнение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.   
179. Одобряване на План – сметка на необходимите средства за 
заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на 
битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места на Община 
Левски за 2021г. и определяне размера на таксата за услуги по 
събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови 
отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места за 2021г.  
180. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2020г. на Община Левски.  
181. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
с.Стежерово.  
182. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2020г.  
183. Вземане на решение, във връзка със заявление от Камен 
Иванов Кръстев, представляващ фирма „Капитолия“ ЕООД с адрес 
гр.Левски, ул. „Цар Симеон“ № 51, за изменение на ПУП на гр.Левски 
за част от кв.106, като се образува самостоятелен поземлен имот с 
цел продажба.  
184. Отдаване под наем на част от общинско помещение в гр.Левски. 
185. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на 
кафеавтомати.  
186. Отмяна на решение № 167/26.11.2020г. и решение                      
№ 155/29.10.2020г. на Общински съвет-Левски.  
187. Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова 
помощ за жители на Община Левски. 
188. Приемане на вътрешни правила за финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община 
Левски.  
189. Отпускане на финансови средства за дофинансиране спортната 
дейност на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски. 
190. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
191. Отпускане на финансови средства за лечение.  
192. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
 
 


