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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. / 
 

 

 
 


