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О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2017г.  

 
 

25-та сесия – 26.01.2017г.      
 
237. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинската собственост за 2017г. 
238. Програма за развитие на читалищната дейност през 2017г.   
239. Годишен отчет за 2016г. по Програма за опазване на Околната 
среда на община Левски. 
240. Закриване на Основно училище „Васил Левски“ село Малчика, 
община Левски, считано от учебната 2017/2018 година на основание 
чл.314, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и във връзка с чл.7 от Наредба № 9 от 19.08.2016г. за 
институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование (Обн.- ДВ, бр.68 от 30.08.2016г.) на МОН. 
241. Приемане бюджета на община Левски за 2017г. 
 

26-та сесия – 22.02.2017г.     
 
242. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги           
2016г. - 2020г. 
243. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията    
по ВиК в обособена територия Плевен на 07.03.2017г. и определяне 
на представител.   
244. Предложение от Общинска служба „Земеделие” гр. Левски за 
обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св. Троица”             
с. Обнова със земеделски земи от общинския поземлен фонд.   
245. Предложение за промяна в собствеността на Професионална 
гимназия по транспорт и лека промишленост  гр. Левски от 
държавна в общинска собственост на основание чл.311, ал.5 и при 
условията и по реда на глава осемнадесета от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
246. Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2017г. на 
територията на община Левски. 
247. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери 
и ливади през 2017г.   
248. Пасища, мери, и ливади за общо и индивидуално ползване. 
249. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане      
с имоти общинска собственост за 2017г. 
250. Отдаване под наем на 1/5 идеални части от помещение и от 
покривно пространство на сграда, находяща се в упи VII-484, кв.52 
по ПУП на с.Българене.  
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     - Отчет за дейността на Общински съвет - Левски за периода                   
м.юли 2016г.- м.декември 2016г. 
251. Отпускане на финансови средства на семейства с  
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
252. Отпускане на финансова помощ за лечение.  
253. Отпускане на финансова помощ за погребение.  
254. Отпускане на финансова помощ на Иван Стефанов Парцалев. 
     - Питане от група общински съветници от МК „Бъдеще”.   
/Относто: Участие на община Левски с проект в програма за 
повишаване на енергийната ефективност на сградата на „МБАЛ 
Левски” ЕООД, гр. Левски./ 
    - Питания от граждани. /Рачо Григоров относно: Паркиране на 
автомобили по главната улица „Ал.Стамболийски” от пешеходната 
зона до пазара в гр. Левски./ 
 

27- ма сесия – 03.04.2017г.     
 
255. Промяна на т.1 от решение № 240 от 26.01.2017г. за закриване 
на Основно училище „Васил Левски” с.Малчика, община Левски, 
област Плевен на основание чл.315, ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование.  
256. Разпределяне субсидията на спортните клубове за 2017г.   

 

 
 
 


