
О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2015г.  

 
 

1-ва сесия – 09.11.2015 г.  
 

1.Избор на комисия по избора за мандата 2015-2019 г. 
2. Избор на председател на Общински съвет – Левски 
3. Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 
 

2-ва сесия – 10.12.2015 г.  
 
4. Предложение относно приемане Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет Левски, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-
2019 г., 
5. Предложение относно създаване на постоянни комисии при 
Общински съвет Левски за мандат 2015-2019 г., определяне на 
ръководството и състава им и избор на заместник-председатели на 
Общинския съвет 
6. Предложение относно утвърждаване броя на кметските 
наместници в населените места, съставни на Община Левски.   
 
              

3-та сесия – 17.12.2015 г.  
 
7. Промяна на чл.35 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Левски, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация за мандат 2015-2019г.   
8. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията по 
ВиК в обособена територия Плевен на 13.01.2016г. и определяне на 
представител  
9. Определяне на представител за участие в изработването на 
областна здравна карта   
10. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове   
11. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип в гр. Левски    
12. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция 
в гр.Левски  
13. Отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на 
ОУ „Максим Горки” гр. Левски   



14. Искане от директора на СОУ „Крум Попов” гр.Левски за 
разрешаване на две маломерни паралелки  
15. 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 2016г. 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 2016г. 

16. Участие на Община Левски  в СНЦ “Местна инициативна група-
общини Левски, Летница и Пордим“ и нейното кандидатстване за  
предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 “ Помощ за 
подготвителни дейности ” на мярка 19 “ Водено от общностите 
местно развитие ” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 
17. Даване на съгласие за актуализация на бюджет 2015г. на 
Община Левски 
18. Увеличение субсидията на ОФК „Левски-2007” гр. Левски за 
бюджетната 2015г. – сезон ЕСЕН   
19. Отпускане на субсидия по случай събора на с. Аспарухово   
20. Отпускане на субсидия по случай събора на с. Малчика 
  -  Финансови средства  за „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски – за 
информация  
21. Финансова помощ за „МБАЛ-Левски” ЕООД, гр. Левски   
22. Избор на общински съветници за представители на Общинския 
съвет в комисията по чл.6 от Правилника 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  
 

4-та сесия – 22.12.2015 г.  
 
23. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на Община Левски  
24. Увеличение субсидията на ОФК „Левски-2007” гр. Левски за 
бюджетната 2015г. – сезон ЕСЕН   


