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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2021.  

 
 

21-ва сесия – 13.01.2021г.         
 
193. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект Реконструкция и 
доизграждане на водопроводна мрежа на гр. Левски.  
 

22-ра сесия – 28.01.2021г.        
  

194. Годишен отчет за 2020г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски и секторна Програма за управление на 
отпадъците.  
195. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 
устройствен план на Община Левски за 2019г.  
196. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в 
община Левски като делегирана от държавата дейност.  
197. Утвърждаване числеността и структурата на общинска 
администрация-Левски и дейностите към нея.  
198. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски. 
199. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кметове 
на кметства в Община Левски. 
200. Възстановяване на собственост на земеделски земи на 
Църковно настоятелство при църква „ Св. Троица“ с. Обнова. 
201. Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова 
помощ за жители на Община Левски. 
202. Приемане на вътрешни правила за финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община 
Левски.  
203. Отпускане на финансови средства на семейства с 

репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   

204. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
205. Отпускане на финансови средства за лечение.  
206. Отпускане на финансови средства за погребение.  
207. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 22.02.2021г. и определяне на 
представител“.  
 
          Питания поставиха общинските съветници: Здравко Дафинов, 
Николай Любенов, Илийчо Евлогиев, Дочко Дочев и Борислав Цанов. 
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23-та сесия – 25.02.2021г.        
 
208. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски във връзка с промени в 
нормативната уредба за подпомагане на родителите при заплащане 
на такси за дейностите по хранене на децата в задължително 
предучилищно образование.  
209. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Левски. 
210. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016г.  – 
2020г.   
211. Участие на Община Левски като съучредител на Сдружение с 
нестопанска цел с наименование: „Регионален Център по знание за 
зелен растеж и зелен преход на икономиката на урбанизираните 
територии на общините Белене, Левски и Никопол“.   
212. Разрешаване изработването на проект и одобряване на задание 
за частично изменение на Общ устройствен план на Община Левски 
и Допълване на Решение № 124/11.08.2020г. на Общински съвет – 
Левски.  
213. Одобряване на частично изменение на ПУП в землището на 
с.Българене за трасе на оптичен кабел и учредяване право на 
прокарване в обхвата на трасето.  
214. Пасище, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.  
215. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2021г. на 
територията на община Левски.  
216. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и 
ливади през 2021г.    
217. 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 за 2021г.                                  
218. Приемане бюджета на Община Левски за 2021г.  
219. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите 
от нейното управление през 2020г.  
220. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2021г. 
221. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.3230 в 
гр.Левски. 
222. Продажба на УПИ ХI-160, кв.55А по ПУП на с.Трънчовица.  
223. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от УПИ 
VI, кв.122а по ПУП на с.Обнова.  
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224. Молба от „МБАЛ Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за 
покупка на компютърен томограф /скенер/, втора употреба. 
225. Отпускане на средства за издаване на книга-албум посветена на 
с.Българене.  
226. Искане от СУ „Крум Попов“, гр.Левски за отпускане на средства 
от целевата субсидия за неотложни строителни дейности.  
227. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски“ 

гр.Левски.  

228. Отпускане на финансови средства на семейства с 

репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   

229. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
230. Отпускане на финансови средства за лечение.  
231. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
         Питания поставиха общинските съветници: Евелин Минчев и 
Илийчо Евлогиев. Деница Питовска – гражданин. 
 
 

24-та сесия – 17.03.2021г.        
 

- Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Стежерово.  
 

25-та сесия – 25.03.2021г.        
 

232. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски, за 
периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.  
233. Одобряване на споразумение за партньорство, съгласно            
чл. 59 - 61 ЗМСМА, за реализация на инициатива „По водите на р. 
Осъм” между партньори: Община Ловеч, Община Троян, Община 
Летница, Община Левски, Община Никопол, Областна 
администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен.  
234. Приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностното 
развитие на децата и учениците в община Левски.  
235. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд 
„Социална закрила” с проект „Подобряване на материалната база на 
Домашен социален патронаж - гр. Левски”.  
236. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.2376 по КККР на гр.Левски.  
237. Учредяване възмездно право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 43236.401.773 по КККР на гр.Левски.  
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238. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху Сграда с 
идентификатор 43236.401.2061.1 по КККР на гр.Левски.  
239. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот в гр.Левски.    
240. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска 
собственост в с.Българене.  
241. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в с.Асеновци.  
242. Продажба на поземлен имот с идентификатор 43236.401.1247 в 
гр.Левски. 
243. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2021/2022г.  
244. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и ливади 
за 2021г.  
245. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
246. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2021/2022г.           
247. Учредяване възмездно право на ползване върху пасище в 
землището на с.Трънчовица за устройване на постоянен пчелин.  
248. Заявление от Радослав Питовски за разполагане на кафе 
автомати на територията на Община Левски.  
249. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   
250. Отпускане на финансова помощ на „СКК Киокушин“ гр.Левски. 
251. Отпускане на финансова помощ на Хандбален клуб „Левски“ 
гр.Левски.  
252. Отпускане на финансова помощ на „Автомоделен клуб Левски“ 
гр.Левски. 
253. Отпускане на финансова помощ на „ОФК Левски 2007“ гр.Левски.  
254. Отпускане на финансова помощ на „СК по Авиомоделизъм“ 
гр.Левски.   
255. Отпускане на финансова помощ на ФК „Ботев-1419“ 
с.Българене. 
256. Отпускане на финансова помощ на ФК „Динамо-Изгрев“ 
с.Изгрев.   
257. Отпускане на финансова помощ на ФК „Ювентус-95“ с.Малчика.    
258. Отпускане на финансова помощ на ФК „Обнова 1934“ с.Обнова.    
259. Отпускане на финансова помощ на ФК „Ботев“ с.Трънчовица.   
 

Питания поставиха общинските съветници: Илийчо Евлогиев и 
Николай Любенов.  
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26-та сесия – 07.04.2021г.        
 

260. Разрешаване изработването на проект и одобряване на задание 
за Подробен устройствен план - План за застрояване за смяна 
предназначението на ПИ 126.206, ПИ 126.231 и ПИ 126.248 по КККР 
за землището на с.Козар Белене. 

 
27-ма сесия – 22.04.2021г.        

 
261. Молба от „МБАЛ – Левски“ ЕООД за изтегляне на кредит за 
покупка на нов компютърен томограф /скенер/ за нуждите на 
болницата.  
 

28-ма сесия – 29.04.2021г.        
 
-  Полагане на клетва от общински съветник, обявен с решение         
№ 221-МИ/19.04.2021г. на Общинска избирателна комисия – 
гр.Левски.   
262. Проект за Общинска програма и План за действие за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Левски 2021-2025г.  
263. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски 
за 2020г. Счетоводен баланс към 31.12.2020г. Отчет за приходите и 
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за 
2020г.  
264. Отчет на „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски за първото тримесечие 
на 2021г. 
265. Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
(ОП РЧР), процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”. 
266. Закупуване на 1бр. сметосъбирачна машина за обезпечаване 
функционирането на системата за управление на отпадъците в 
Община Левски.  
267. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2021г. /отдаване под наем на 
Кабинет № 5/ 
268. Учредяване възмездно право на строеж върху поземлени имоти 
в гр.Левски. 
269. Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на 
религиозна сграда – православен параклис в с.Изгрев.    
270. Продажба на урегулиран поземлен имот II, кв.19 по плана на 
с.Изгрев.  
271. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор 
43236.401.2376.1 /магазин/ в кв.76 по плана на гр.Левски.  
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272. Присъединяване към ВиК мрежи на ПИ с идентификатор 
43236.401.2376.15 /сграда за търговия/ в кв.76 по плана на гр.Левски.  
273. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд на безимотни и малоимотни граждани през стопанската 
2021/2022г.  
274. Разрешаване изработване на проект за ПУП.  
275. Предоставяне на извънредна парична награда за високи 
спортни постижения.    
276. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
277. Отпускане на финансови средства за лечение.  
278. Отпускане на финансови средства за погребение.  
279. Промяна в състава на постоянните комисии по правни въпроси 
установяване конфликт на интереси, обществен ред, сигурност, 
контрол по изпълнение на решенията, етика, екология, туризъм и 
селско стопанство и здравеопазване и социални дейности. 

 
Питания постави общинския съветник: Илийчо Евлогиев.  

 
29-та сесия – 26.05.2021г.        

 
280. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
с.Аспарухово. 
281. Приемане на План за интегрирано развитие на община Левски 
за периода 2021-2027г.  
282. Преструктуриране на системата от детски заведения чрез 
закриване на филиална група на Детска ясла „Еделвайс“ гр.Левски в 
с.Обнова и разкриване на една дневна смесена яслена група към 
Детска градина „Теменуга“ с.Обнова на основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА и чл.119, ал.2 от Закона за здравето и чл.24, ал.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование.  
283. Въвеждане на задължително предучилищно образование на     
4-годишните деца в детските градини на територията на община 
Левски от учебната 2021/2022г.  
284. Определяне на начална тръжна цена на правото на строеж в 
поземлени имоти в гр.Левски, за жилищно строителство.  
   -   Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода м.юли 
2020г. – м.декември  2020г.   
285. Парична награда на Любена Горанова Стоилкова на 12 години, 
по повод 24-май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  
286. Молба от Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски за отпускане на 
безлихвен заем.  
287. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.   
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288. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
289. Отпускане на финансови средства за лечение.  
290. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 

30-та сесия – 24.06.2021г.        
 
291. Изменение и допълнение на Проект на Наредба №35 за 
преместваемите обекти на територията на Община Левски. 
292. Утвърждаване на Методика и Заповед за възлагане за 
предоставяне на помощ „Патронажна грижа“ 
293. Сключване на договор с организация за оползотворяване на 
отпадъци от обувки и текстил. 
294. Учредяване на възмездно право на ползване в землището на с. 
Трънчовица за устройване на постоянен пчелин. 
295. Продажба на общински имот с идентификатор 43236.36.401.773 
в гр. Левски. 
296. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски.  
297. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски. 
298. Отпускане на финансови средства за лечение. 

 
31-та сесия – 15.07.2021г.        

 
299. Участие на Община Левски в извънредно заседание на Общото 
събрание на  Асоциацията по ВиК и определяне на представител.  
300. Вземане на решение за представителство в общо събрание на 
МИГ – прекратяване на СНЦ „МИГ“- Община Левски; Летница и 
Пордим. 
301. Присъждане на званието „Почетен гражданин“ – решение за 
тайно гласуване.  
302. Присъждане на званието „Почетен гражданин“ – Мариета 
Йорданова Аспарухова.  
303. Присъждане на званието „Почетен гражданин“ – Митрополит 
Григорий.  
304. Присъждане на званието „Почетен гражданин“ – д-р Галя 
Николаева.  
 

32-та сесия – 29.07.2021г.        
 

305. Приемане на Програма за управление на отпадъците на 
територията на Община Левски - 2021-2028г. 
306. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2020г.  
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307. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2021г. 
308. Кандидатстване на Община Левски по проект „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“. 
309. Осигуряване на средства за финансиране на обект 
„Православен параклис“ в с. Изгрев. 
310. Продажба на УПИ-513 в кв.35 по ПУП в с. Асеновци. 
311. Отпускане на финансова помощ по случай 120г. от основаването 
на НЧ „Г.С. Раковски“ с. Изгрев. 
312. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
313. Отпускане на финансови средства за лечение.  
314. Отпускане на финансови средства за погребение.  
  
 Питания поставиха общинските съветници: Илийчо Евлогиев и 
Николай Любенов.  
 

33-та сесия – 19.08.2021г.        
 
315. Кандидатстване на Община Левски като партньор в проектно 
предложение „Фестивал на хартията-достъпното изкуство” по 
процедура № BGCULTURE-2.002 - Втора покана за набиране на 
проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и 
култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021г.  
316. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Левски. 
 

34-та сесия – 23.09.2021г.        
 
317. Доклад за дейността на „МБАЛ Левски“ ЕООД, отчет и баланс 
към 30.06.2021г.  
318. 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.   
319. Приемане на Програма за опазване на околната среда на 
община Левски 2021-2028г.  
320. План за действие на община Левски в изпълнение на Областна 
стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-
2030/. 
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321. Отчет за читалищната дейност през 2020г. 
322. Съгласуване 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 2021/2022 г., в 
ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци, община Левски.  
323. Съгласуване 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 2021/2022 г.  в 
ОУ „Христо Ботев“ с.Българене, община Левски.   
324. Съгласуване 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 2021/2022 г.  в 
ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова, община Левски.  
325. Съгласуване 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 2021/2022 г.  в 
СУ „Крум Попов“ гр.Левски, община Левски.   
326. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за учебната 2021/2022 год. в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров” 
гр.Левски, община Левски, на основание чл.68, ал.1, т.2 от Наредба 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование.  
327. Продажба на упи III – 513 в кв.27 по ПУП на с.Трънчовица на 
собственика на законно построени върху имота сгради.  
328. Одобряване изработване на проект за ПУП – Парцеларен план 
за установяване на трасе електропровод за присъединяване към 
електропреносната мрежа на ПИ 43236.312.411 в землището на 
гр.Левски и изменение на ПУП за установяване на конкретно 
предназначение „За фото-електрическа централа“.  
329. Вземане на решение, във връзка със заявление от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ с ЕИК 000695089, чрез упълномощеното 
лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 121104512 – Даниела 
Емилова Иванова за одобрение на проект за подробен устройствен 
план – включваш парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура в следния обхват: Подземна кабелна захранваща 
линия HH 1kv /трасе на кабелна линия – електропровод/, в обхват - 
от електромерно табло, монтирано на съществуващ СБС № 19, 
кл. А от мрежа HH на ТП 16 /PL_0550/, с.Българене в ПИ 
07274.42.163 и ПИ 07274.42.312 до стационарна контролна точка № 
1100 част от ТОЛ системата.  
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330. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на 
поземлен имот в землището на с.Варана.  
331. Отпускане на финансови средства на НЧ „Съгласие 1895“ 
с.Стежерово за издаване на книга „История на с.Стежерово“.  
332. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „Спортен 
карате клуб Киокушин“ гр.Левски. 
333. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на Хандбален 
клуб „Левски“ гр.Левски.  
334. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „ОФК Левски 
2007“ гр.Левски. 
335. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на 
„Автомоделен клуб Левски“ гр.Левски. 
336. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на „Спортен 
клуб по Авиомоделизъм“ гр.Левски.    
337. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев-
1419“ с.Българене.  
338. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Динамо-
Изгрев“ с.Изгрев.  
339. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Обнова 
1934“ с.Обнова.    
340. Отпускане на финансова помощ по Наредба № 28 за 
подпомагане на спортните клубове в Община Левски на ФК „Ботев“ 
с.Трънчовица.   
341. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
342. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски. 
343. Отпускане на финансови средства за лечение.   
344. Отпускане на финансови средства за погребение.  
345. 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 2021/2022г. и Наредба за 
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
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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.  
 
 

35-та сесия – 30.09.2021г.        
 
346. Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ 
BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по 
приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 
кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

 
 

36-та сесия – 20.10.2021г.        
 

- Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Аспарухово. 
 

37-ма сесия – 28.10.2021г.        
 
347. Приемане на Стратегия на Община Левски за ефективно местно 
развитие чрез активизиране на съществуващите териториални 
ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и 
бизнес (2021 – 2027г.) 
348. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр.Левски. 
349. Даване на съгласие за приемане на уточнен план на 
капиталовата програма и бюджета за 2021г. на Община Левски.  
350. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2022г.  
351. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2022г. 
352. Продажба на поземлени имоти с идентификатори 10080.11.47, 
10080.50.234, 10080.76.157 по КККР на с.Варана.    
353. Вземане на решение, във връзка със заявление от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ с ЕИК 000695089, чрез упълномощеното 
лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с ЕИК 121104512 – Даниела 
Емилова Иванова за одобрение на проект за подробен устройствен 
план – включваш парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура в следния обхват: Подземна кабелна захранваща 
линия HH 1kv /трасе на кабелна линия – електропровод/, в обхват - 
от електромерно табло, монтирано на съществуващ СБС № 24, кл. А 
от мрежа HH на ТП 10 /PL_0518/, с. Градище в ПИ 17556.474.277 и 
ПИ 17556.300.280 до стационарна контролна точка № 10876 част от 
ТОЛ системата.     
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354. 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.  
355. Одобряване изработване на проект за изменение на ПУП за 
имот 43236.325.1 в землището на гр.Левски, като се установят два 
имота с предназначение „За фото-електрическа централа“.  
356. Съгласуване на група за предучилищна подготовка с брой деца 
под минималния норматив, определн съгласно чл.53 и Приложение 
№ 7 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование за учебната 2021/2022г., в 
ОУ „Христо Ботев“ с.Асеновци, община Левски.  
357. Съгласуване 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 2021/2022г., в 
ОУ „Неофит Рилски“ с.Обнова, община Левски. 
358. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
359. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
360. Отпускане на финансови средства за лечение.  
361. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 
 Питания поставиха общинските съветници: Дочко Дочев и 
Здравко Дафинов.   
 

38-ма сесия – 25.11.2021г.        
 
362. 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.  
363. Кандидатстване на Община Левски като Партньор в проектно 
предложение „Гражданското общество в партньорство с местната 
власт“ по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с наименование „Повишаване на 
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро 
управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален 
фонд.  
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 - Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода 
м.януари 2021г.-м.юни 2021г.  
364. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
365. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
366. Отпускане на финансови средства за лечение.  
367. Отпускане на финансови средства за погребение.  
368. Присъединяване към електропреносната мрежа на ПИ 
43236.312.411 в землището на гр. Левски, местност "Арабаджица", с 
отреждане: "За Фотоволтаична електро централа и два броя 
трафопости".   
369. Разрешаване изработване на проект за установяване на 
застрояване за имот 53089.31.1 по Кадастралната карта на с.Обнова, 
община Левски с отреждане „За производствено складова дейност“ с 
конкретно предназначение „За животновъдни дейности - 
птицеферма“.  
 
 Питания поставиха общинските съветници: Илийчо Евлогиев и 
Даниела Георгиева.   
 

39-та сесия – 14.12.2021г.        
 
370. Участие на Община Левски в извънредно неприсъствено 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена 
територия Плевен на 20.12.2021г. и определяне на представител.    
 

40-та сесия – 29.12.2021г.        
 

371. Проект за нова Наредба № 2 за рекламната дейност на 
територията на Община Левски.  
372. Проект за нова Наредба № 3 за условията и реда за 
упражняване правата на собственик от Община Левски върху 
общинската част от капитала на търговските дружества, в 
гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел. 
373. 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 2022г. 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 2022г.  
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374. Даване на съгласие за актуализация на бюджета и капиталовата 
програма за 2021г. на Община Левски.   
375. Увеличаване на субсидията на ОФК „Левски 2007“ гр.Левски 
считано от 01.12.2021г.  
376. Програма за развитие на читалищната дейност на територията 
на Община Левски през 2022г.  
377. Представяне на годишен Доклад за изпълнение на Общ 
устройствен план на Община Левски за 2020г.   
378. Участие на Община Левски като съучредител на Сдружение с 
нестопанска цел с наименование: „Местна инициативна група Левски-
Сухиндол“. 
379. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство 
Асеновци.  
380. Изменение и допълнение на Решение № 183 от 29.12.2020г. на 
Общински съвет - Левски. 
381. Заявление от управителя на „Дентал Смайл“ с.Българене за 
ползване под наем на част от общинска земя в парцел III, кв.27.  
382. Съгласуване на паралелка в VII клас с по-малко от 10 ученици 
по процедурата на чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищно образование за учебната 2021/2022г. в ОУ „Христо Ботев“ 
с.Българене, община Левски.  
383. Отпускане на еднократна финансова помощ при 
раждане/осиновяване на дете в Община Левски.  
384. Отпускане на финансови средства за погребение.  


