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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.   

 

 
28- ма сесия – 19.04.2017г.     

 
257. Разпределяне субсидията на спортните клубове за 2017г.     
 

29- та сесия – 24.04.2017г.     
 
258. Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по 
транспорт и лека промишленост, гр.Левски в Професионална 
гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров”, гр.Левски 
на основание чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл.6 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. 
259. Програма за оптимизация на професионалните училища в 
община Левски за  2017/2018г. Модул: Рационализация на мрежата 
от професионални училища. 
260. Одобряване на „Годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Левски 
2014 - 2020” за 2016г.   
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261. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД гр. 
Левски за 2016г. Отчет за приходите и разходите за 2016г. 
262. Изменение в Наредба № 1/30.10.2008г. за опазване и 
поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на 
територията на общината. 
263. Допълване на Решение № 200 на ОбС Левски от 29.09.2016г. 
264.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017г. /отдаване под наем на 
помещения от сграда с идентификатор 43236.401.21.1 в гр. Левски/  
265.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017г. /отдаване под наем на 
общински терен с площ 6.00 кв.м. в кв. 26 на гр. Левски/ 
266.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017г. /отдаване под наем на 1 кв.м. 
от І-ви етаж на сграда с идентификатор 43236.401.21 в гр.Левски/   
267.  Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 04.05.2017г. и определяне 
на представител.   
268. Кандидатстване на Община Левски за финансиране от Фонд 
„Социална закрила”, с проект „Творческо ателие за млади таланти” 
и осигуряване на собствени финансови средства. 
269. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 
– 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и съфинансирана от Румъния и 
България чрез принос от държавния бюджет и от бенефициентите 
по проекти. 
270. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.  
271. Сключване на анекси към Договори за наем на общински мери 
и пасища.  
272. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през 
стопанската 2017/2018г.   
273. Отдаване под наем на имот, общинска собственост в 
землището на с. Асеновци.  
274. Земеделска земя на училищно настоятелство при НУ „Отец 
Паисий” с. Аспарухово.   
275. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с 
начин на трайно ползване „Овощна градина” в землищата на 
с.Изгрев и с.Трънчовица.  
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276. Отдаване под наем на поземлен имот „Лозе” с площ 49,430 дка 
в землището на с.Трънчовица и промяна начина на трайно ползване 
на имота в обработваема земя „Нива”.  
277. Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския 
поземлен фонд за стопанската 2017/2018г.  
278. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2017г.  
279. Учредяване право на ползване върху част от имот в землището на                          
с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин. 
280. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот.   
281. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда 
в поземлен имот с идентификатор 43236.401.852 в гр. Левски.  
282. Отдаване под наем на покривно пространство с площ 44.26 
кв.м. на двуетажна масивна сграда – Дом Паметник „Адалберт 
Антонов – Малчика” в с. Малчика.   
283. Изменение на подробен устройствен план /план за регулация/ в 
обхват поземлен имот ІІІ в кв.1А по плана на гр. Левски. 
284. Вземане на решение за изменение на ПУП /ПР и ПЗ/ на УПИ VІ 
в кв.24 – гр. Левски. 
285. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през  2016г.   
286. Отпускане на финансови средства на кметство Градище и 
кметство Божурлук за провеждане събора на селата. 
287. Отпускане на безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” – гр. 
Левски  
288. Отпускане на финансови средства за лечение. 
289. Отпускане персонална пенсия на децата на Юлия Здравкова 
Димитрова.  
290. Отпускане на финансови средства за погребение. 

 
30- та сесия – 10.05.2017г.     

 
291. Отпускане на финансови средства на семейства с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски.  
292.  Отпускане на финансова помощ за погребение на кметство 
Обнова. 
293. Разпределяне субсидията на спортните клубове за 2017г.   

 
31- ва сесия – 23.05.2017г.     

 
294. Предоставяне на временен заем за нуждите на „МБАЛ Левски” 
ЕООД, гр. Левски.  
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295. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост. 
296. Приемане Наредба за условията и реда за организиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна 
услуга по отглеждане на децата в  детските градина на територията 
на община Левски на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 
297. Програма за оптимизация на училищната мрежа в община 
Левски за 2017/2018г. 
298. Преобразуване чрез вливане на Начално училище “Христо 
Ботев“, гр. Левски в Средно училище „Крум Попов“, гр. Левски на 
основание чл.311, ал.1,  чл.312, ал.6, чл.314, ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл.6 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. 
299. Земеделски земи на закрито ОУ „Васил Левски” с. Малчика, 
общ. Левски, обл. Плевен. 
300. Искане от родители на ученици от с.Малчика за безплатен 
транспорт на учениците до ОУ „Христо Ботев” с.Българене.  
301. Сключване на анекс към Договор за наем на общински мери и 
пасища. 
302. Отдаване под наем на поземлен имот „Лозе” с площ 49,430 дка 
в землището на с. Трънчовица.  
303. Отдаване под наем на покривно пространство с площ 44.26 
кв.м. на двуетажна масивна сграда – Дом Паметник „Адалберт 
Антонов – Малчика” в с. Малчика.   
304. Отдаване под наем на помещение в гр. Левски на ПП „АБВ”.   
305. Изменение на подробен устройствен план /ПР/, във връзка с 
подадено заявление от Златко Иванов Георгиев за учредяване 
право на строеж.  
306. Отпускане на финансови средства за лечение. 
307. Отпускане на финансови средства за погребение.  
 

32- ра сесия – 22.06.2017г.     
 
308. Ново обсъждане на решение № 302 от 23.05.2017г. на 
Общински съвет – Левски. 
309. Ново обсъждане на решение № 304 от 23.05.2017г. на 
Общински съвет – Левски.   
 
 



6 

 

 
310. Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 6 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Левски. 
311. Приемане на изменение и допълнение на Наредба                   
№ 21/29.01.2009г. за организация на автомобилното и пешеходното 
движение на територията на Община Левски.   
312.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане  
с имоти общинска собственост за 2017г.  
313. Продажба на 45 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.1640 
находящ се    в гр. Левски.   
314. Продажба на общински недвижими имоти в гр. Левски. 
315. Отчет за читалищната дейност през 2016г.  
316. Отпускане на финансови средства за лечение. 
317. Отпускане на финансови средства за погребение. 
 

33- та сесия – 01.08.2017г.     
 
318.  Допълване на решение № 258/24.04.2017г. на Общински съвет 
– Левски. 
319.  Даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на 
„МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски.   

 
34- та сесия – 31.08.2017г.     

 
320. Закриване на филиална група на ДГ „Локомотив” – гр. Левски                        
в с.Българене.   
321. Закриване на филиална група на ДГ „Люляк” –  с.Малчика, със 
седалище и адрес в с.Трънчовица.    

322. Определяне на средищни училища и средищни детски градини 
по смисъла на чл.53 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и Постановление № 128 на МС от 29.06.2017г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 
детски градини и училища /Обн.-ДВ, бр.53 от 04.07.2017г./ 

323. Организиране на безплатен транспорт на пътуващите деца в 
задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените 
места, в които няма детска градина или училище на основание 
чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование за учебната 2017/2018год. в общообразователните 
училища и професионални гимназии на територията на Община 
Левски. 
324. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2017/2018 год. в Основно училище 
„Христо Ботев” с.Асеновци, община Левски, на основание чл.11, 
ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
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29.12.2000г. (изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
325. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2017/2018 год. в Основно училище 
„Христо Ботев” с.Българене, община Левски, на основание чл.11, 
ал.1, т.3, ал.5, т.2 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на  децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
326. Допускане изключение от минималния брой на учениците в 
паралелките за  учебната 2017/2018 год. в Основно училище 
„Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски, на основание чл.11, 
ал.1, т.2, ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г.) за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на  децата в 
паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за предучилищното и 
училищното образование 

327. Одобряване на задание и издаване разрешение на „Зоната 
Нацкови и Сие” СД - гр. Свищов за изработване на  ПУП – 
Парцеларен план за обект „Електронна съобщителна 
инфраструктура-оптична кабелна мрежа на територията на Община 
Левски, етап ІV- гр.Левски - с.Малчика”   

328. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти         
№ 042013 и № 042016  „Затревена нива” в землището на                  
с. Българене.   

329. Продажба на упи XІІІ в кв.99 по ПУП на с.Градище.   

330. Продажба на имот № 000322 в землището на с.Градище.   

331. Продажба на УПИ ІІ-37 в кв.24 по плана на с.Малчика. 

332.  Продажба на общински недвижими имоти в кв.23 по ПУП на 
с.Обнова.   

333. Отпускане персонална пенсия на Сирма Илиянова от гр.Левски.   
    -  Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода           
м.януари 2017г. – м.юни 2017г.  
334. Отпускане на финансови средства за лечение. 
335. Отпускане на финансови средства за погребение. 
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35- та сесия – 28.09.2017г.     
 
336. Приемане на нова Наредба № 8 за реда и условията за 
отглеждане на животни и птици на територията на Община Левски и 
отменяне на старата.  
337. Приемане изменение на Наредба № 11 за управление на 
отпадъците на територията на Община Левски.    
   - Междинен отчет за дейността на „МБАЛ Левски” ЕООД към 
30.06.2017г.  
338. Приемане отчета на бюджета на Община Левски за 2016г.   
339. Одобрение за участие на Община Левски в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за 
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014 
– 2020г., финансирана от Европейския съюз.   
чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана 
от Румъния и България чрез принос от държавния бюджет и от 
бенефициентите по проекти.   
340. Участие на Община Левски в Общо събрание на Асоциацията 
по ВиК в обособена територия Плевен на 02.10.2017г. и определяне 
на представител.  
341. Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП 
/Парцеларен план – ПП/ за водопровод и електропровод за 
водоснабдяване на „Свинекомплекс Дунав” АД в землището на 
с.Градище, общ.Левски, обл.Плевен в м. „Срещу Варана”. 
342. Учредяване право на ползване върху част от имот в землището 
на с.Малчика за устройване на постоянен пчелин.  
343. Разделяне на имот № 000323 в землището на с.Градище. 
344. Продажба на 18 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.819 
находящ се в гр. Левски.  
345. Отпускане персонална пенсия на децата на Десислава Пенева-
Лазарова от гр. Левски.   
346. Отпускане на финансови средства на семейство с 
репродуктивни проблеми на територията на община Левски. 
347. Отпускане на финансови средства за лечение. 
348. Отпускане на финансови средства за погребение. 
349. Съгласуване на Споразумение за общинско сътрудничество, 
съгласно  чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, поради настъпили промени на основание заповед 
№ РД-14-173/21.06.2017г. на Министъра на образованието и 
науката.   
 

36- та сесия – 06.10.2017г.     
 

350. Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за 
бюджетната 2017г. – сезон ЕСЕН.  
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37- ма сесия – 26.10.2017г.     
 

351. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2018г.     
352. Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 
общинска собственост през 2018г.   
353. Полски пътища и напоителни канали, общинска собственост, 
попадащи в масивите за ползване на участниците в споразуменията 
за землищата на Община Левски за стопанската 2017/2018 година.  
354. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017г.  
355. Отпускане на финансови средства за лечение. 
356. Даване съгласие за отпускане на временен безлихвен заем на 
„МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски.   
357. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа по ул. „Цар Симеон“ от ОК 472 до ОК 478 гр. 
Левски”. 
358. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа по ул. „Яворов“ от ОК 328 до ОК 472 гр. 
Левски”. 
359. Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на 
водопроводна мрежа по ул. „Ал. Стамболийски“ и др. между ОК 128, 
127, 185, 186, 236, 238, 297, 293 и ОК 292 гр. Левски”. 
   -  Питания от граждани. /Рачо Григоров Георгиев – Докога ще 
гледаме катастрофи да стават насред града? Представител на ФК 
„Динамо-Изгрев” с.Изгрев – Какво се случва със субсидията за 
спортните клубове?/  
 
 

38- ма сесия – 30.11.2017г.       
 

360. Изменение на Наредба № 6 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Левски.   
361. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2017г.  

362. Отдаване под аренда на други трайни насаждения, общинска 
собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и 
с.Стежерово.  

363. Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за 
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска 
собственост.   
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364. Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери и 
ливади за 2017г.   

365. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.   
366. Отпускане на финансови средства за лечение. 
367. Отпускане на финансови средства за погребение. 
368. Вземане на решение за предоставяне на имоти за 
обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св. Троица” 
с.Обнова в изпълнение на задължението по § 27, ал.2, т.2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.)  
369. Одобряване на ПУП /Парцеларен план-ПП/ за водопровод и 
електропровод за водоснабдяване на Свинекомплекс „Дунав” АД в 
землището на с.Градище, общ.Левски, обл.Плевен в м. „Срещу 
Варана”.    
 


