
 1 

О  П  И  С  
на решенията на Общински съвет – Левски приети през 2012 г.  

 
4 -та сесия – 26.01.2012 г.   

 
44. Ново обсъждане на Решения № № 21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 и 34 на Общински съвет 
45. Приемане на Наредба за определяне на местните такси, които 
са  заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи 
от Общинския поземлен фонд на Община Левски 
46. Програма за интеграция на малцинствените общности в община 
Левски за периода 2012 – 2015 г. 
47. Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на 
движението по пътищата 
48. Годишен отчет за 2011 г. по Програма за опазване на околната 
среда на община Левски 
49. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу     
противообществените      прояви     на    малолетни  и  
непълнолетни в гр. Левски през 2011 г. 
50. Сключване на анекс към Договор за аренда на земеделска земя 
между Община Левски и „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ” АД, Германия 
51. Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища 
52. Заявление от читалищното настоятелство при НЧ „В. Левски” гр. 
Левски за отпускане на 1000 лв. за закупуване на компютър и 
принтер 
53. Предложение от кмета на с. Аспарухово за отпускане на 
финансови средства за обект „Параклис” 
54. Предложение от директора на ОУ „Н.Рилски” с. Обнова за 
дотиране транспорта на децата и учениците 
       Заявление от кмета, директора на ЦДГ и завеждащ филиал - ДЯ 
с. Обнова за дотиране транспорта на децата 
   - Изслушване управителя и синдика на “Автотранспорт” ЕООД гр. 
Левски 
55. Предложение от директора на ОУ „Хр. Ботев” с. Българене за 
пътуване на училищния микробус от с. Българене до с. Обнова и 
обратно 
56. Възнаграждение на общинските съветници от Общински съвет – 
Левски за мандат 2011 – 2015 г. 
57. Разглеждане на молби за отпускане на финансова помощ за 
лечение 
58. Разглеждане на молби за финансова помощ 

59. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 
Община Левски за проект по оперативна програма „Развитие на 
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човешките ресурси”. Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 
051РО001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен 
живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 
хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 
3 
60. Извършване на независим финансов ОДИТ на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД гр. Левски 
 

5-а сесия – 30.01.2012 г.   
 

61. Отпускане на безлихвен заем на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. 
Левски 
62. Отпускане на финансови средства на „Автотранспорт” ЕООД гр. 
Левски за доплащане на ремонт и закупуване на винетки  
63. Предложение да не се заплаща възнаграждение на общинските 
съветници за извънредното заседание на общинския съвет 
 

6-а сесия - 20.02.2012г.  
 

64. Членство на Община Левски в Сдружение „Плевенски 
обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” 
65. Приемане на Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода на мандат 2011 – 2015 г. 
66. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2012 г. 
67. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Левски към 
31.12.2011 г. 
68. Приемане бюджета на Община Левски за 2012 г. 
69. Определяне на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в Община Левски, считано от 01.01.2012 г.  
70. Приемане отчета за 2011 г. и бюджета за 2012 г. на Общинско 
предприятие „БКС-Левски” гр. Левски 
71. Приемане на Наредба № 8 за реда и условията за отглеждане 
на животни и птици на територията на Община Левски 
72. Актуализация на Наредба № 2 за рекламната дейност на 
територията на Община Левски, Наредба № 5 за притежаване и 
отглеждане на кучета на територията на Община Левски и Наредба 
№ 11 за управление на дейностите по отпадъците на територията 
на Община Левски 
73. Закриване на филиална група с. Козар Белене към ЦДГ 
„Слънце” гр. Левски 



 3 

74. Отдаване под наем на части от терени – публична общинска 
собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от 
ЗУТ 
75. Ползването на дървесина от имоти, общинска собственост, с 
начин на трайно ползване „За защитно и изолационно озеленяване” 
в землището на гр. Левски 
76.Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища за 
2012 г. 
77. Отпускане на финансова помощ за покриване на щети от пожар 
78. Одобряване на запис на заповед от Община Левски в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор № 15/321/00345 от 23.10.2009 г. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, 
общ. Левски – първи етап, сключен между Община Левски и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
79. Одобряване на запис на заповед от Община Левски в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор № 15/321/00346 от 23.10.2009 г. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Малчика, 
общ. Левски – втори етап, сключен между Община Левски и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
  

7-а сесия - 29.03.2012 г  
 

80. Окончателно закриване на филиалната група на ОДЗ „Пролет” – 
Левски в с. Аспарухово 
81. Преобразуване чрез „вливане” на ЦДГ „Пролет” гр. Левски в ОДЗ 
„Локомотив” гр. Левски 
82. Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на 
територията на Община Левски, приета с Решение № 
178/29.09.2008г. на Общински съвет - Левски и приемане на нова       
83.  Изменение и допълнение на Приложение № 1 „Инструкция за 
изготвяне и издаване на карта за паркиране за хора с увреждания” 
към чл. 30а на Наредба № 21 за организацията на автомобилното и 
пешеходно движение на територията на Община Левски 
84. Приемане на  общински план за защита при бедствия в Община 
Левски 
85. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г. 
86. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Левски /2011-2015г./ 
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87. Кандидатстване на Община Левски за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
схема BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата  и 
учениците от етническите малцинствени групи” с проект „Заедно за 
социална интеграция” 
88. Членство на Община Левски в Сдружение „Плевенски 
обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” 
89. Авансово плащане по договор №5103020-С-015 от 17.01.2012 г. 
за проект №5103020-7-650 „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в защитена зона Обнова-Карамандол 
BG 0000239”, по ОП „Околна среда” 2007-2013г. 
90. Споразумение за сътрудничество между Изпълнителна агенция 
„Електронни снабдителни мрежи и информационни системи” и 
Община Левски за реализиране на проект за изграждане на 
широколентова инфраструктура за Интернет достъп в слабо 
населените и икономически неразвити, както и в земеделските 
райони на страната 
91. Обявяване от публична в частна общинска собственост на 
общински имот в землището на с. Варана 
92. Обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен 
фонд 
93. Ползването на дървесина от имоти, общинска собственост, с 
начин на трайно ползване „За защитно и изолационно озеленяване” 
в землището на гр. Левски 
94. Разпределение по месеци на разчетения с Бюджет 2012 г. Фонд 
работна заплата на щатния персонал, назначен по трудово и 
служебно правоотношение в Община Левски 
95. Предоставяне на финансови средства на ОУ „Неофит Рилски” с. 
Обнова за закупуване на микробус 
96. Разпределение на финансови средства на спортните клубове  
97. Заявление от ръководителя на мажоретен състав 
-    Изпълнение на общински наредби № 1 и № 21 на територията на 
Община Левски 
 98. Отпускане на персонална пенсия на Гюлчес Сергеева Каменова 
от с. Обнова, ул. „Ракета” № 2, община Левски, област Плевен 
 99. Отпускане на финансова помощ за лечение 
100. Отпускане на финансова помощ 
 -      Питане от общинския съветник Илийчо Евлогиев 
 

8-а сесия – 24.04.2012 г.  
 

101. Приемане на Актуализирана Програма за опазване на околната 
среда на Община Левски със срок на действие 2012-2016 г. и 
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неразделната част към нея Актуализирана Програма за опазване, 
устойчиво стопанисване  и управление на водни обекти – стари 
корита на р. Осъм – 2012-2016 – Приложение № 1 към ПООС 
102. Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г. 
103. Отмяна на чл. 84, ал. 4 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на ОбС – Левски 
104.Издаване на запис на заповед от Община Левски в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор № 15/223/00209 от 10.06.2011 г. по мярка 223 
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата 
за развитие на селските райони за Проект „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи в землищата на селата Градище 
и Стежерово, община Левски”, сключен между Община Левски и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 
105. Анекс на Споразумение за партньорство, съпътстващ документ 
при подаване на проектно предложение „Изграждане на регионални 
системи за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с референтен  номер BG161РО005/10/2.10/07/22 
„Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в 
региони: Борово,  (Бяла, обл. Русе), Варна, Велико Търново, 
Габрово, Добрич,  
Костенец  (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” 
106. Осигуряване на собствен финансов принос на общините от 
регион Левски – бенефициенти по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна 
ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г .”, с 
референтен номер: BG161РО005/10/2.10/07/22 „Изграждане на 
регионални системи за управление на отпадъците в региони: 
Борово,  (Бяла, обл. Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, 
Добрич, Костенец  (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, 
Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” 
107. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска 
собственост в с. Българене 
108. Учредяване право на ползване върху част от имот в землището 
на с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин 
 109. Актуализация на Решение № 866/29.09.2010 г. на Общински 
съвет – Левски във връзка с предоставяне за индивидуално 
ползване на мери и пасища 
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 110. Издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен 
план на техническата инфраструктура за оптично кабелно трасе с. 
Асеновци – с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен и одобряване на 
задание за изработване на ПУП 
111. Отчет на читалищната дейност през 2011 г. 
        Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 г.   
112. Отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски – приходи, разходи, 
баланс за финансовата 2011 г. 
    - Актуално питане относно обявен конкурс за Директор на 
Дирекция „Градоустройство, архитектура и хуманитарна политика” в 
Община Левски 
113. Актуализация на Решение № 85/29.03.2012 г. на Общински 
съвет – Левски 
 

9-а сесия – 29.05.2012 г.   
 

114. Ново обсъждане на решение № 113/24.04.2012 г. на Общински 
съвет - Левски 
115. Промяна на т. 5 от Приложение № 2 към Наредба № 4 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на ОбС – Левски, за определяне на наемни  цени за отдаването под 
наем на общински нежилищни имоти 
116. Изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги 
117. Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 
22/25.11.2009 г. на Общински съвет – Левски за условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане за Закона за общинския дълг 
118. Приемане промени в Наредба № 7 за условията и реда за 
съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
119. Актуализиране на Програма за управление и разпореждане  с 
имоти общинска собственост за 2012 г. 
120. Кандидатстване на Община Левски за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси”, схема BG05PO001-5.1.04 „Помощ 
в дома” с проект „Подкрепа за независим живот”  
121. Създаване на Общинско предприятие „Спортни имоти, отдих и 
развлечения”  
122. Определяне годишен бюджет на Общинско предприятие 
„Спортни имоти, отдих и развлечения” за 2012 г. 
123. Отдаване под наем на недвижим имот в гр. Левски /помещение 
№ 203 от II етаж/ 
124. Отдаване под наем на общински недвижим имот в гр. Левски 
/кв. 44А/ 
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125. Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на 
малоимотни и безимотни граждани 
126. Продажба на общински недвижим имот в гр. Левски / /ул. „Елин 
Пелин”/ 
127. Осигуряване на безплатен транспорт на учениците,, навършили 
16-годишна възраст, които пътуват от населени места на Община 
Левски до ПГСС „Н.Й.Вапцаров”, ПГТЛП и СОУ „Крум Попов” гр. 
Левски 
128. Вземане на решение за начина на експлоатация на обекта, 
който ще бъде изграден по Договор № DIR-5111119-С006 от 
15.04.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна 
среда 2007-2013г.”  съфинансирана от ЕФРР и от Кохезионния фонд 
на ЕО за проект „Изграждане на Пречиствателна станция за 
отпадни води за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на 
канализациона система  в гр. Левски 
 - Актуализация на Решение № 329 от 29.04.2009 г. на общинския 
съвет  
129. Заявление от настоятелството при НЧ ”Осъм-1894” с. Градище 
за допълнително финансиране провеждането на Общински 
фестивал на художествената самодейност 
130. Заявление от настоятелството при НЧ ”Осъм-1894” с. Градище 
за допълнително финансиране участието им в националните 
събори 
131. Отпускане на финансови средства по Програма „ПРИМО” на НЧ 
„В. Левски” гр. Левски за проект „Детство мое” 
132. Искане от кмета на с. Обнова за отпускане на финансови 
средства за празника на селото 
133. Отпускане на финансова помощ за лечение 
134. Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление през 2011 г. 
 - Информация за изпълнение на бюджета на Община Левски към 
31.03.2012 г. 
135. Актуализиране  на   Програма   за  управление  и разпореждане 
с имоти общинска собственост за 2012 г.    
 

10-а сесия - 28.06.2012 г.  
 

136. Изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги.  
137. Приемане План за енергийна ефективност на Община Левски 
за периода 2012 – 2015г. и Програма за енергийна ефективност на 
Община Левски за 2012г. 
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138. Допълване предмета на дейност на общинско предприятие 
„Благо,устройство и комунално стопанство – Левски” 
139. Кандидатстване на читалищно настоятелство в с. Малчика с 
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда-1928”, 
с. Малчика по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013г. 
140-145. Кандидатстване с проекти на местни поделения на 
Българската православна  църква в Община Левски по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007 – 2013г. 
146. Отпускане на финансови средства на НЧ „Г. Раковски”-1901”, с. 
Изгрев за участие в Световен шампионат по фолклор 
147. Даване на съгласие за промяна на капиталовата програма и 
бюджет 2012г. на Община Левски, като не се променя одобрената 
финансова рамка, във връзка с изпълнението на обекти, 
финансирани със собствени бюджетни средства 
148. Учредяване право на ползване в урегулиран поземлен имот в 
регулацията на с. Трънчовица за устройване на постоянен пчелин 
149. Отдаване под аренда на овощна градина, общинска 
собственост в землището на с. Изгрев 
150. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Левски 
151. Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г. 
152. Увеличаване цената на купоните за детска млечна кухня 
153. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2011 г. на 
„Автотранспорт” ЕООД гр. Левски 
 - Информация за финансовото състояние на „МБАЛ- Левски” ЕООД 
гр. Левски за периода януари – април 2012г.  
         Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски – 
одитиран 
154. Отпускане на финансови средства за опазване паметниците на 
културата в с. Асеновци 
155. Отпускане на финансова помощ за участие в програмата на 
Общинска галерия – Плевен 
156. Награждаване хандбални отбори за високи спортни постижения 
в Държавен финал на ученически игри по хандбал 
157. Отпускане на финансова помощ за лечение  
158. Кандидатстване с проект за реконструкция и модернизация на 
уличното осветление, и изграждане на система за 
видеонаблюдение на територията на Община Левски по мярка 322 
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„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
159. Предложение за изкупуване на недвижим имот в град Левски 
160. Сформиране на Обществен съвет към Община Левски 
 

11- сесия – 02. 08.2012 г.  
 

161. Кандидатстване от Фондация „Св. Иван Рилски” с проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката  в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г.  
162. Закриване на филиална група на ОДЗ „Пролет”, гр.Левски в 
с.Стежерово       
163. Издаване на запис на заповед от община Левски в полза на ДФ 
„Земеделие”- Разплащателна агенция , обезпечаваща финансиране  
на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 
15/322/00445 от 11.10.2010 г. по мярка 322 за Проект „Основен 
ремонт на пътна настилка на улици „Патриарх Евтимий” и 
„Индустриална” и основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на 
улица „Райко Даскалов”, сключен между Община Левски и ДФ 
„Земеделие”- Разплащателна агенция    
164. Предоставяне на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към 
Община Левски за функционирането на Център за социална 
превенция с консултативен кабинет и приемна на обществения 
възпитател безвъзмездно право на ползване на помещения      
165. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от съсобствен недвижим имот, находящ се в с.Българене   
166. Продажба на МПС  
167. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г.  
168. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на 
Община Левски   
169. Кандидатстване на НЧ „Г. Парцалев-1901”, гр.Левски по 
програма „ПРИМО”     
170. Отпускане на финансови средства за ремонт на неврологично 
отделение  
171. Отпускане на финансови средства на мажоретния състав – 
награда на момичетата от състава    
172. Отпускане на финансови средства на кметство с.Изгрев за 
провеждане на културни мероприятия по случай събора на с.Изгрев   
173. Отпускане на финансова помощ за лечение   
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174. Отпускане на финансова помощ за погребение   
175. Дарение на недвижим имот на кметство Обнова   
   - Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода 
м.януари 2012 г. – м.юни 2012 г.      
176. Промяна на възнагражденията на общинските съветници от 
Общински съвет – Левски  
177. Промяна на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Левски , неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация    
178. Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане 
жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/     
 

12 -  сесия – 13.08.2012 г.  
   

179.   Кандидатстване на читалищно  настоятелство в с. Трънчовица 
с проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Григор 
Вачков-1911” с.Трънчовица  по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.    
180.  Кандидатстване на читалищно  настоятелство в с. Обнова с 
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Светлоструй 
1903” с. Обнова по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 г.     
181.  Кандидатстване на читалищно  настоятелство в с.Градище с 
проект за ремонт на сградата на Народно читалище „Осъм”-1894”с. 
Градище по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на 
селските райони 2007-2013 г.     
182.  Кандидатстване на читалищно  настоятелство в с.Козар 
Белене с проект за ремонт на сградата на Народно читалище 
„Надежда 1902” с.Козар Белене по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г.     
 

13 – сесия – 11.09.2012 г.      
 
183. Допуска формирането на маломерни паралелки в 
общообразователните училища за учебната 2012/2013 г.    
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184. Приемане на Доклада на експерта за външна оценка на 
медицинската дейност, осъществявана от „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. 
Левски    
185. Приема отчета за дейността на „МБАЛ-Левски”ЕООД гр. Левски 
до 31.07.2012 г.       

14 – сесия – 27.09.2012 г.      
 

186. Искане от инициативен комитет за поставяне на паметна плоча 
на загиналите във войните, с. Асеновци   
187. Изграждането на монолитен паметник за поставяне на капсула 
с пръст от Кубратова Стара Велика България    
188. Заявления от родители на ученици от с. Малчика и с. 
Българене за ползване на училищните автобуси   
189. Осигуряване на безплатен транспорт на основание чл. 26, ал. 3 
от Закона за народната просвета за децата и учениците до 16-
годишна възраст, които пътуват до средищните и приемащи 
училища на територията на Община Левски     
- Информация към отчета за изпълнение бюджета на Община 
Левски към 30.06.2012 г.        
190. Разкриване на една щатна бройка към Дирекция „Бюджет, 
финанси и счетоводство” , отдел „Гражданска регистрация, 
административно и организационно-техническо обслужване”    
191.   Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от 
общинския горски фонд през 2012 г.    
192. Предприемане на мерки за предотвратяване на риска от 
инциденти с дървета в лошо здравословно състояние    
193. Учредяване безвъзмездно право на ползване на върху 
общински имот    
194. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот 
на Център за спешна медицинска помощ гр.Плевен   
195. Безвъзмездно предоставяне под наем на недвижим имот    
196. Преобразуване от публична в частна общинска собственост на 
поземлен имот № 000214 в землището на с.Обнова     
197.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г.    
198. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г.     
199. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г.   
200. Отдаване под наем на част от имот публична общинска 
собственост, находящ се в с. Българене   
201. Промяна на чл.17, ал.10 от Раздел III на Наредба № 6 за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги   
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202.  Разсрочване на кредит в размер на 30 000 лв. на МБАЛ – 
Левски  
-  Продажба на  лапароскопски апарат на МБАЛ – Левски    
203. Предоставяне на финансова помощ за провеждане на  
културни мероприятия и празненства по случай събора на с. 
Асеновци     
204. Предоставяне на финансова помощ за провеждане на културни 
мероприятия и празненства по случай събора на с. Българене   
205. Предоставяне на финансова помощ за провеждане на културни 
мероприятия и празненства по случай събора на с. Трънчовица    
206. Награждаване на отборите по авио и автомоделизъм от ОУ 
”Максим Горки” и СОУ „Крум Попов”    
207. Финансова помощ за лечение    
208. Отпускане на финансова помощ за покриване на щети от пожар 
209. Отпускане на финансова помощ на футболни клубове   
210. Определяне размера на трудовите възнаграждения на 
кметовете от Община Левски   
211. Актуализиране бюджета на Община Левски за 2012 г. 
212. Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема   
213. Превоз на ученици с училищния автобус на ОУ „Христо Ботев”, 
с. Българене от с. Българене до с. Обнова и обратно    
 

15 – сесия – 25.10.2012 г.           
 

214. Ново обсъждане на Решение № 196/27.09.2012 г.   
215.  Преобразуване от публична в частна общинска собственост на 
имоти и учредяване безвъзмездно право на строеж   
216. Създаване на доброволно формирование за защита при 
бедствия в Община Левски    
217. Даване на съгласие за участие на Община Левски с проектно 
предложение за финансиране по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-7.0.07 „Без граници-
компонент 1” /Фаза 2/ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013г.”, приоритетна ос 7 „Транснациално и 
междурегионално сътрудничество”    
218. Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища 
за 2013 г.    
219. Предоставяне и актуализиране на ползването на мери и 
пасища    
220. Ползване на дървесина от гори, общинска собственост през 
2012 г.  
221. Концесионно предложение от „СКЛ Електрик” ЕООД, гр. София  
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222.  Изменения на УПИ VI и УПИ VII  в кв. 107 А по кадастралната 
карта на гр. Левски    
223. Продажба на общински имот № 000248 в местността 
„Ашчалъка” в землището на с. Варана     
224. Отдаване под наем на недвижим имот в с.Трънчовица    
225. Искане на кмета на с. Козар Белене за отпускане на субсидия 
за събора на селото    
226. Искане на кмета на с. Стежерово за отпускане на субсидия за 
събора на селото     
227. Актуализация бюджета на Община Левски за 2012 г.   
228. Отпускане на финансова помощ за лечение   
 -      Финансов отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски 
229. Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г.      
230. Отмяна на Решение № 176/02.08.2012 г. на ОбС – Левски 
относно възнагражденията на общинските съветници      
 

16 – сесия – 29.11.2012 г.     
  

231. Приемане на Етичен кодекс на общинските съветници от 
Общински съвет – Левски       
232. Приемане на Програма за насърчаване на използването на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива  на Община 
Левски за периода 2012-2021г. и Програма за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 
Община Левски за 2012 – 2014г. 
233. Разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Левски   
234. Издаване на запис на заповед от Община Левски в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по договор №15/321/01122 от 05.10.2012г. по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за Проект 
„Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община 
Левски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип, 
промяна на предназначението и обновяване на сграда, 
предназначена за Център за социална рехабилитация и 
интеграция”, сключен между Община Левски и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
235. Ограничаване движението на тежкотоварни автомобили с маса 
с товар по-голяма от 20 тона по общински път PVN 2111  Левски – 
Варана и път PVN 1112  Варана – Червена    
236. Учредяване   безвъзмездно   право   на  ползване върху 
общински имот от „Автомоделен клуб- Левски”  
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237. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 
имот на  Сдружение„Българска Асоциация Диабет”    
238. Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012г. /НФСБ/   
239. Актуализиране на Програма за управление и  разпореждане с 
имоти общинска собственост за 2012 г. /необработваеми земи/      
240. Отпускане на субсидия по случай събора на с.  Малчика    
241. Подпомагане транспорта на децата от детските заведения в с. 
Обнова     
242. Разпореждане с общинска собственост /Южен поток/    
243. Отпускане на финансова помощ за лечение    
244. Отпускане на финансова помощ за погребение    
245. Заявление от д-р Пламен Атанасов – представляващ 
Медицински  център „АПЕКС” ООД относно продължаване 
дейността на „Дневен център и защитено жилище” за лица с 
психични разстройства в гр. Левски      
-  Отчет от Управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски за 
изпълнение на Решение № 184/11.09.2012 г.  
246. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен 
план и специализирана план схема на техническа инфраструктура  
за Електронно съобщителна мрежа на „Оптилинк Плевен” ООД 
подобект: „Оптично кабелно трасе с. Асеновци – с. Градище”    
247. Организиране празничното посрещане на 2013 година от 
жителите на града на площада пред Община Левски в 
новогодишната нощ    
 

17 – сесия – 20.12.2012 г.     
 

248. Промени в структурата на общинската администрация 
249. Изменение в Наредба № 15/15.02.2008 г. за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Левски 
250. Приемане на нова Наредба с № 27 за ползване на пасища и 
мери – публична общинска собственост   
251. 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 2013 г. 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 2013 г. 
252. Определяне на цени за продажба на стояща дървесина на 
корен от гори, общинска собственост през 2012 г. 
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  -      Информация за качеството на питейната вода    
253. Процедура за избор на нов оператор по Закона за концесиите  
254. Отпускане на финансова помощ за лечение     
  -     Отчет на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски към 31.10.2012 г. 
255. Молба от д-р Людмил Великов – управител на „МБАЛ-Левски” 
ЕООД, гр. Левски за опрощаване на кредит от 30000 лева   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


