
 
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т  -  Л  Е  В  С  К  И 

 
 
Изх. № РД 08.00- 802 
25.05.2015 г.        
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ                   
КМЕТА НА ОБЩИНАТА                                    
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ  
НА ОБЩИНАТА 
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА 
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ 
 
 

П   О   К   А   Н   А 
 
          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.18, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година, 
свиквам   
 

З А С Е Д А Н И Е  
 

на Общинския съвет на 28.05.2015 год. (четвъртък) от 13,30 
часа в Заседателната зала на Община Левски /ст.304/ с 
предложение за следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   
 

1. Промяна на решение № 640 от 16.02.2015 г.  на ОбС 
  2. Одобряване на задание и издаване разрешение на 
„Оптилинк Плевен” ООД за изработване на ПУП – парцеларен 
план за обект „Електронна съобщителна мрежа на Оптилинк 
Плевен ООД”, подобект: „Изменение на оптично кабелно трасе 
през с. Българене, общ. Левски”   
  3. Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 с проект по процедура 
„Независим живот”   



  4. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм 
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост  
  5. Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в 
град   Левски   
  6. Разпореждане с общински недвижим имот, находящ се 
в град Левски   
  7. Продажба на моторни превозни средства- общинска 
собственост 
  8. Продажба на общински недвижим имот, находящ се в 
село Градище 

9. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот 
в местността „Шаварна” в град Левски 
        10. Сключване на анекс към договор за наем на общински 
недвижим имот 
 11.Отпускане на финансови средства на кметство 
Градище по случай събора на селото 
 12.Отпускане на финансови средства на кметство 
Обнова по случай събора на селото  
   13.Кандидатстване на Регионално Сдружение на 
Малцинствата-гр. Левски по Програма „ПРИМО” 
   14.Заявление от секретаря на НЧ „Съзнание 1894”, с. 
Асеновци 
   15. Предложение от кмета на село Обнова за отпускане 
на 20 % от сума, внесена от „Обновление” АД за капиталови 
разходи в селото 
         16.Отпускане на безлихвен заем на ХК „Левски”, гр. 
Левски 
         17. Отпускане на финансова помощ за лечение 
         18.Отпускане на финансова помощ за погребения 
 
 
 На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници 
са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.   

 
На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата 

се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи 
се до кметството. 

          
Забележка: Материалите, обсъждани в постоянните 
комисии, не се размножават  втори път.  
 
С уважение, 
 
ДОЧКО ДОЧЕВ: 
Председател на Общински съвет         


