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Внушително празнично шествие и концерт за 24 май в град Левски
Внушително празнично шествие на ученици, на българския дух. Подчерта богатството, което нието и дръзновението с което градят устоите на
учители, дейци на културата и граждани в град притежава народа ни припомняйки думите на българщината в душите и умовете на младите
Левски обагри 24 май -Денят на българската св.Кирил изречени преди 11 века „Голи са без поколения, защото „ …народността не пада там
дето знанието живей”.
Празнично приветствено слово поднесе и председателят на Общински съвет - Левски Дочко
Дочев.
Със заповед № 396 на кмета за празника бяха
наградени:
Мариела Николаева Любенова, европейски шампион по карате Киокушин за деца старша възраст,
ученичка в Х клас на СУ”Крум Попов” гр.Левски
просвета и културата и на славянската писменост.
за отлични постижения в учебната и извънкласна
Под звуците на най-възторжения на българите
спортно -състезателна дейност.
химн “Върви, народе възродени”, който пеем вече
115 години, шествието, което тръгна от кръстовището на ул.”Кирил и Методий”със знамена,
балони и танци на мажоретките бе ярък израз на
почитта към делото на славянските първоучители
и обичта към най-българския празник.
С химна за Светите братя Кирил и Методий, изнасяне на училищните знамена и празнични слова
започна празничния концерт пред Общината.
Молитва към солунските братя св.св.Кирил и книги всички народи”, богатство, което ни кара да Виолета Видолова Панайотова, главен учител в
Методий, „Покровители на Европа” отправи отец се чувстваме горди. „24 май е истински българ- ДГ„Слънце” гр.Левски носител на званието „УчиХристиян, молитва за запазване на отечеството ски празник ,символ на нашата признателност тел на годината-2017” присъдено от Председателя
в мир и единство, обединение на славянските и благодарност към българското учителство на СБУ и Почетно отличие „Неофит Рилски” на
народи в миролюбие и премъдростта на пър- от първоучителите св.св.Кирил и Методий до МОН, за цялостна високо професионална трувоучителите да помага за да расте просветата в хилядите учители днес в класните стаи и ау- дова дейност в системата на предучилищното и
нашата страна за добруването на народа .
дитории, което и днес е символ на единството училищно образование.
Кметът на Община Левски Любка Александрова ни като народ и дух” каза г-жа Александрова
Празничен концерт на деца и ученици от детски
приветства ученици, учители, дейци на културата и пожела на всички учители и просветители в градини и училища, самодейци, зарадваха всички
и просветата, жителите на град Левски с празника община Левски да запазят енергията, вдъхнове- на празника.

Национална награда за учител от гр.Левски
на Председателя на СБУ и Почетно отличие „Неофит Рилски”
на МОН на ХХ - ия Национален
конкурс „Учител на годината” в
навечерието на 24 май.
Да бъде здрава и силна, за да
продължи да работи с душа и сърце любимата професия, пожела
Дора Давидова - Председател на
Общ.КС на СБУ.
Една от благородните каузи на
Синдиката на българските учители е да подкрепя новаторите
в учителската професия и да им
даде нужното признание за труда,
подчерта Д.Давидова.
Досега в този престижен конкурс
са участвали Гюра Проданова,
Тинка Йорданова, Бойка Колева,
Главен учител Виолета Видолова Катя Павлова, Росица Георгиева,
от ДГ„Слънце” гр.Левски получи учители в училища и детски грависоко признание за своя профе- дини на Община Левски.
сионализъм - Специалната награда

Стартира санирането на
блок „Локомотив” в гр.Левски
Кметът на Община Левски, Любка Александрова
подписа протокол за откриване на строителната
площадка и определяне на
строителна линия за блок
„Локомотив”на 19 май.С
това официално стартира
санирането на пети блок
в гр.Левски.
Качествено и в срок изпълнение на обекта, пожела
кметът на Община Левски Любка Александрова
.Срокът за изпълнение на
строителните дейности
на блок „Локомотив” е 2
месеца. Строителите обещаха да бъде завършен до
празника на град Левски
-18 юли. ”Това ще бъде

един чудесен подарък за
над 45 семейства, жители
на Левски за празника”,
каза г-жа Александрова.

участваха : Мартин Леви-управител на фирмата
изпълнител „Ивелинстрой”ЕООД гр.София, инж.Цветан Григоров -строителен
надзор „Консулти-03” ООД
гр.Плевен, инвеститорски
контрол ЕТ”Зоя Паскалева”
гр.Плевен,техническият ръководител Антония Радева,
Ваня Улевинова от Областна
администрация, Иван Кенаров
представител на сдружението на собствениците в
блок „Локомотив”, Пламен
Парашкевов - директор на
Дирекция ”Градоустройство
В откриването на строител- и архитектура” .
ната площадка, подписването
Изпълнителите отчетоха
на протокола и обсъждането добро взаимодействие с
на предстоящата дейност Община Левски .

Общество
Отлично представяне на малките ЗНАЙКОВЦИ
от ОУ„Максим Горки“ – гр.Левски
взеха ученици от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Разград, Казанлък, Берковица, Габрово,
Хасково и др.
В националния кръг участваха и
ученици от четвърти клас на ОУ
„Максим Горки“ – гр. Левски, подготвени от г-жа Надя Георгиева. За
четвърта поредна година Любена
Боянова Георгиева представи своите
компютърни умения в състезанието,
с което показа своето постоянство,
желание за работа и развитие през
годините. Любена бе отличена с грамота за отлично представяне за своя
ИТ проект „Пътешествие в човешкото тяло“.
Ивана Светославова Стоянова
участва в националния кръг на състезанието за втори път. Със своята
упоритост, умения и хъс за победа,
успя да грабна журито и завоюва
ТРЕТО място в Националното състезание „ИТ Знайко“ със своя проект
„История на киното“.
Пожелаваме на Ивана и Любена да
запазят спортменския дух, желанието и упоритостта за достигане на
нови върхове в областта на инфорСъстезанието се провежда в три мационните технологии.
кръга, като до националния кръг достигат най-добрите участници от цяла
ОУ„Максим Горки“ – гр.Левски
България. Участие в състезанието

Кулминационен момент от целогодишен проект по безопасно движение
на децата от група „Мики Маус”, с
учители Алиева и Ганчева е празникът, посветен на безопасността
на движение по пътищата - „Моят
безопасен път” и проведен в детската
градина в края на април .
Децата показват завидни знания в
играта-викторина „Познай верния
отговор”, а най-малките от група
„Палавници” в „Дефиле на Пътните
знаци”.
Тематични картини са подредили
децата от група „Щурче”. Отлични
пешеходци са били децата от група
„Бони Бон” в игра с жив „Светофар”,

съобщават от детската градина.
Успешно са се справили с предизвикателството „да пътуват безопасно
със семейния автомобил”палавниците
от филиала на детското заведение.
С много игри, музика и танци, за-
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Пореден успех на малките математици
от ОУ„Максим Горки“

За поредна година се проведе единственото Национално състезание по
информационни технологии за ученици от I до IV клас „ИТ Знайко“ в
зимния курорт Пампорово от 28 – 30
април, организирано от Сдружение
„Образование и технологии“, представлявано от доц.Румяна Папанчева
и доц.Красимирова Димитрова.

Пътните знаци и правилата за безопасно
движение учат децата в ДГ„Слънце”, гр.Левски

бр.5, 30 май 2017 г.

На 22.04.2017г. в ОУ„Максим Горки“, гр.Левски за четвърта поредна
година се проведе Великденско математическо състезание. В него тази
година участие взеха 41 ученици от
ОУ„Максим Горки“ и 9 ученици от
СУ„Крум Попов“. Състезанието се
провежда в много български градове
вече над 20 години. Организатор е
Съюз на математиците, секция Плевен – Център.
Голяма част от малките математици
на ОУ„Максим Горки“ са участници
в групи по интереси за извънкласни
дейности по програма „Твоят час“ в
клубовете: Математика, Млади математици и Математика плюс.
Най-добре представилите се и заслужили медали ученици от ОУ“Максим

Горки” са:
Първо място и златен медал за Иван
Даниелав Кирков от 6 клас; Второ
място и сребърен медал за Николай
Христов Христов от 2 клас и Иван
Николаев Иванов от 6 клас; Трето
място и бронзов медал за Тони Евгениев Ангелов от 2 клас, Ивиана
Юри Иванова от 3 клас, Светослава
Десиславова Савова и Даниел Бойков
Петров от 4 клас.

Поздравления за всички ученици
и техните учители: Даниела Досева,
Гюлчирай Мустафова, Камелия Григорова, Галина Кирилова и Снежанка
Георгиева.
Даниела Досева
главен учител в ОУ„Максим Горки”

Учители от детска градина „Слънце” отново с
призови места в конкурс
Детска градина „Слънце” гр.Левски традиционно участва в Областен
конкурс-изложба за дидактични помагала и пособия с игрово-познавателно и практико-приложно съдържание „В света на природата”,

Димитринка Тодорова и старши учител Атанаска Велчева с изработената
от тях „Тиха книжка”, и екипът на
старши учител Катя Ганчева и главен учител Виолета Видолова със
своя продукт кубче „Трансформърс”.
Интерактивното кубче заслужено
спечели първо място в конкурса, като
впечатли журито и присъстващите
със своята уникалност и многофункционалност.
Кубчето може да се използва по
всички образователни направления,
като дава възможност за разгръщане
и развитие на детското творчество
и креативност, чрез различни диорганизиран от Регионално упра- дактични, автодидактични, развивление на образованието - гр.Пле- ващи, интерактивни, състезателни
вен, Община Плевен, Регионален и конструктивни игри. Богатият
комитет – Плевен към Българския асортимент от елементи помага и
национален комитет на Световната на учителя да създаде свои игри, в
организация по предучилищно об- зависимост от индивидуалните осоразование – ОМЕП.
бености и потребности на децата, и
В таз годишното издание на кон- образователните задачи, които си е
курса на тема „Моята любима иг- поставил.
рачка” взеха участие два екипа от
Главен учител: Виолета Видолова
детската градина: старши учител
едно с родители и учители децата
получават полезни нови знания за
безопасното движение на пътя.
Директорът, Наталия Христанова
е уверена, че научаването на пътните знаци и правилата от най-ранна
възраст са гаранция за безопасност
на пътя. За показаните знания децата
са получили грамоти и лакомства.

В годината на Васил Левски
Общобългарски комитет „Васил Левски”
награди млади възрожденци от клубовете в
община Левски

бр.5, 30 май 2017 г.
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Випуск 2017 на СУ„Крум Попов”
се раздели с училището
На 11 май в деня на светите братя,
славянските първоучители Кирил и
Методий, 12 клас - Випуск 2017 на
СУ„К.Попов” с емоционално, пъстро
и оригинално тържество благодари
на своите учители за успешното завършване на средното образование.

На Третата национална среща на
клубовете „Млади възрожденци” на
6 май в зала тържествена на военна
академия „Георги Сава Раковски”
гр.София са отличени победителите
от националния конкурс, посветен
на 180 год. от рождението на Васил
Левски в категориите: есе, стихотворение, презентация, етнографска
сбирка и социална дейност.
Клуб „Млади възрожденци” при
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци е
отличен в категория „Етнографска
сбирка” на второ място и награден
с камера дрон, информира Петранка Стефанова- ръководител на клуб
„Млади възрожденци при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци.
Любомир Георгиев от същия клуб
е отличен в категория „Стихотворение” на трето място и награден с
книга за Васил Левски.
Клуб „Млади възрожденци” при
ПГСС„Н.Й.Вапцаров” гр.Левски
също е отличен в категория „Етног-

рафска сбирка” на трето място и е
награден с Камера дрон.
Всички са получили персонални награди - раница с книга „Ние,
младите възрожденци” с творби от
младите възрожденци по повод 180
години от рождението на Васил Левски.
Участниците в третата национална среща на клубовете са били поздравени от президента и членовете
на общобългарски комитет „Васил
Левски” с поздравителени адреси.
Клубовете са представили свои изпълнения на песни и стихове.
На Гергьовден сутринта - празника
на армията и храбростта, младите
възрожденци са присъствали на парада на българската армия.
Третата национална среща ще остане незабравима в сърцата на децата
с многото емоции и тържествени
моменти, на които са присъствали,
убедена е Петранка Стефанова.

години с обещанието да съхранят
вкуса им и спомените с любимите
учители .
Запечатани мигове от живота в училището подариха на учителите си с
благодарност. Директорът Валентина
Дженева и гл.експерт „Образование
култура и спорт” Петя Чолакова поздравиха Випуск 2017. Събитието
уважи и зам.-кмета инж. Кольо ДоС цветя, специални благодарности меников, а всички на тържеството
към класния ръководител Цветомира бурно аплодираха абитурентите .
Ленинова, смях, сълзи и прегръдки
Да им пожелаем на добър час и с
22 момичета и момчетата се разде- вяра, воля и сила да отстояват долиха с училището и училищните стойно мястото си в живота.

Празник на многообразието за толерантност и приятелство
Екипите на Център за обществена
подкрепа (ЦОП), Център за социална
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
и Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи (ЦНСТДМ)
гр.Левски проведоха „Празник на
многообразието“на 12 май в двора
на ЦСРИ.

и приемственост между поколенията;
осъзнаване на необходимостта от
толерантност в общуването и във
взаимоотношенията между хората;
признаване и приемане на различието
като разнообразие и популяризиране
традициите и културните ценности
в обществото.
Участваха децата от ДГ„Локомотив“, учениците от НУ„Христо Ботев,
ОУ„Максим Горки, СУ“Крум Попов“,
певческа група към пенсионерския
клуб, множество гости, сред които
служители на Отдел „Закрила на
детето“ при Дирекция „Социално
подпомагане“ гр.Левски, родители,
учители и жители на града.
Всички се забавляваха и с много
Инициативата е част от Национал- старание участваха в предложенина кампания на СОНИК СТАРТ за те разнообразни групови дейности:
ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И изработване на колажи, съставяне
МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ и се на изречения от думи, посветени на
реализира за насърчаване на уважение приятелството, красиви послания,

изящни арт изделия и други. Прекрасни музикални изпълнения и рецитал
изпълниха двора на Центъра.

Деца и възрастни показаха на практика значимостта на приятелството,
проявиха внимание, толерантност,
взаимопомощ. Стремежа за разбиране
на чувствата на другите и способността за изразяване на собствените
преживявания показаха, че всички,
макар и непознати и различни, мотат заедно да творят, да пеят и да се
веселят.
„Празник на многообразието“

напомня за партньорството между
малки и големи; за значимостта на
отзивчивостта и деликатността между
хората; за проявите на грижовност и
съпричастност към другите, различни
не само по възраст, но и със своето
мнение, предпочитания, желания и
мечти. Той е призив и доказателство
за реалността - на малките жестове,
които градят големите промени.
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Граждански умения и европейски уроци усвояват младежите в град Левски с помощта на
МИКЦ „Барометър”
Продължават инициативите на
Младежки информационно-консултантски център „Барометър”- Плевен
на територията на град Левски.

който може да се повиши качеството
на живот и да се подобри реалната перспектива за тяхното бъдещо
личностно и професионално реализиране.
Проведени са две обучения. За учениците от СУ„Крум Попов“ гр.Левски с експерта Ива Мусова от МИКЦ
„Барометър“ град Плевен на тема
„Граждански умения“ и с млади
родители до 29 години по въпроси
с отглеждането на малки деца на
С анкетиране и интервюиране на възраст до 4 години.
ученици и младежи от град Левски Предстои информационна среща
стартират дейностите, информират „Европейски уроци“ в ДГ„ЛокомоСилвия Йорданова младежки работник за Община Левски и Елена Асенова младежки лидер от СУ„Крум
Попов“ гр.Левски
Целта е да се видят какви са основните проблеми, пред който са
изправени младите хора, какви са тив“ гр.Левски с две фокус - групи
приоритетните им потребности, чрез на теми определени от учениците и

младежите от гр.Левски. Две дискусии по метода „Световно кафене“ и
информационна кампания за 9 май
- Ден на Европа са следващите инициативи .
Бъдещите първокласници получават европейски уроци

Експерта Катя Божикова и Силвия
Йорданова представител на Община
Левски по интерактивен начин запознаха бъдещите първокласници
с нашия континент Европа. Децата
с интерес и желание се включиха в
инициативата. За участниците имаше
и подаръци: детски книжки с игри
„Познавате ли природата на Европейския съюз?” и книжки за оцветяване „Представи си и нарисувай
най-хубавата околна среда заедно с
Том”, чрез който ще се запознаят със
забележителностите на континента
Европа и как да пазим природата.

Група „Ежко Бежко“ от ДГ„Локомотив“ град Левски с учители Десислава Дихонова и Биляна Атанасова
бе домакин на инициативата „Европейски уроци“ на Младежки информационен консултански център
„Барометър“ град Плевен.

Танцов клуб „Заиграй” при НЧ„Гео Милев-1895 г.”с.Българене в програмата на телевизия СКАТ
тарят на читалището Веско Мусаков
говори за самодейците.
Дамянка Гъркова прочете своето
стихотворение, посветено на състава
и българските традиции.
Красотата на местния фолклор,
пресъздадена в хора и танци завладя
телевизионните зрители. Не останаха
незабележими изявите ни. За кратко
време от както е създаден състава едва 3 год. получихме много награди.
Но най-голямата награда за нас са
аплодисментите на публиката, която
винаги пълни залата на концертите ни.
Да си пожелаем успешно предстаНа 22 април Танцов клуб „Заиграй” лежителности. Внучката на Васил вяне на фестивала в „Охрид” и на
при НЧ„Гео Милев-1895г.”- с.Бъл- Драголов - Василена прочете едно всички предстоящи изяви.
гарене участва в предаване на теле- от стихотворенията на дядо си, издадено в голяма стихосбирка, облевизия СКАТ.
Снимки и информация: ТК„За село Българене разказа Таня чена в носия на повече от 130 г. хаЗаиграй” при
Шопова, най-възрастният участник рактерна за нашата област.
НЧ„Гео Милев-1895г.”
Ръководителката на състава Ваня
в състава. Тя представи книгата за
с.Българене
селото и фотоси от местните забе- Ватева разказа за състава, а секре-

Самодейците от НЧ„Георги Парцалев-1901” гр.Левски с
нови отличия на национален фолклорен конкурс

ФФ„Северняшка огърлица” се върна от Четвъртия
Национален фолклорен конкурс „Море ,песен екна…”,
Севлиево 2017 със специалната награда на журито.

На 13 май в гр.Лясковец ТС„Звънчета”,
Дует„Славей”, ВГ„Дивна”, ТС„Сборенка”
и ТФ„На мегдана” взеха участие в VI Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми
агънце 2017” организиран от Сдружение
„Национален събор на овцевъдите в България” със съдействието на Община Лясковец.
С бурни аплодисменти бяха посрещани
всички колективи изявили се достойно на
сцената. ТС„Звънчета” извоюваха своето
трето място във фестивала. С много хъс нашите деца завладяха публиката. Със своята
песен Дует„Славей” спечели първо място.
ВГ„Дивна” бе класирана на второ място
от професионалните колективи и не на последно място ТФ„На мегдана” завладя журито със своя артистично - комичен танц

„Клюкарки” - по музика на Филип Кутев,
хореография Маргарита Дикова, постановка
Илиян Илиев. Танцът бе отличен с първо
място в категория танцово изкуство - сценични танци. Самодейците от НЧ„Георги
Парцалев - 1901” гр.Левски за пореден път
доказаха, че представят достойно града на
фолклорни фестивали.
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 24 АПРИЛ

На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 258 даде своето съгласие за преобразуване на Професионална гимназия по транспорт
и лека промишленост с Професионална гимназия
по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров“,
гр.Левски в сроковете по чл.315, ал.1.
За приемащо училище определя Професионална
гимназия по селско стопанство с наименование и
официален адрес:
ПГСС„Никола Йонков Вапцаров“ гр.Левски: ул.„Индустриална“ №1, гр.Левски, обл.Плевен, код на училището-1500613
За оптимизиране на учебно-възпитателния процес
да се използват сградите на ПГСС „Никола Йонков
Вапцаров“, гр.Левски и за обучението по учебна и
производствена практика по специалността Автотранспортна техника да се използва Учебен автосервиз
в двора на ПГТЛП, ул.„Антим I“№11, гр.Левски.
Задължителната документация на ПГТЛП, гр.Левски да се съхранява в ПГСС„Н.Й.Вапцаров“ гр.Левски.
Имотите и вещите на ПГТЛП, гр.Левски, освободени в резултат на преобразуването на учебното
заведение, да бъдат използвани за образователни,
социални и хуманитарни дейности в община Левски.
Общински съвет-Левски възложи на кмета на община Левски да изготви мотивирано предложение до
МОН на основание чл.311, ал.1, чл.312, ал.6, чл.314,
ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и във връзка с 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 за преобразуване на
Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Левски и Професионална гимназия
по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров“,
гр.Левски в Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Левски,
считано от учебната 2017/2018 година.
● С решение № 259 прие Програма за оптимизация
на професионалните училища в община Левски, Модул: Рационализация на мрежата от професионални
училища през учебната 2017/2018г.
● С решение № 260 одобри „Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Левски 2014-2020г.” за 2016г.
● С решение № 261 прие годишния доклад за дейността и финансовия отчет на „МБАЛ Левски” ЕООД
гр.Левски за 2016г.
● С решение № 262 измен т.11 на чл.4 от Наредба
№1/30.10.2008г. за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на територията
на общината, която сега е: Чл.4. Забранява се:
т.11. Посещения на малолетни и непълнолетни лица
без пълнолетен придружител от семейството в питейни и увеселителни заведения, игрални зали, интернет
и компютърни клубове, както и на други места за
масово посещение на хора след 21:00 ч. през зимния
период и след 22:00 ч. през летния период.
Да се чете: Чл.4. Забранява се:
т.11./изм./ Родителите, настойниците, попечителите
или други лица, които полагат грижи за дете, са
длъжни да го придружават на обществени места
след 20:00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00ч., ако детето е
навършило 14-годишна възраст, но не е навършило
18-годишна възраст.
Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат,
те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно
лице за негов придружител на обществени места след
22:00ч., ако детето е навършило 14-годишна възраст,
но не е навършило 18-годишна възраст.

● С решение № 263 не приема предложението за
допълване решение №200 от 29.09.2016г. на ОбС–
Левски с включване на безплатен транспорт на учениците от закритото ОУ„Васил Левски” в с.Малчика
до ОУ„Хр.Ботев”, с.Българне до края на учебната
2016/2017г.
● С решения № 264 и 265 актуализира Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Е “Имотите, които Община
Левски възнамерява да предложи за отдаване под
наем“ със следните имоти:
- помещения с обща полезна площ 432 кв.м. от IIри етаж на сграда с идентификатор 43236.401.21.1
/блок „И“ от АПЗЗ/, построена в поземлен имот с
идентификатор 43236.401.21 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски,
одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на
Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
- общински терен с площ 6.00 кв.м. от поземлен имот
43236.401.1530 (стар идентификатор: упи ІХ, кв.26
съгласно ПУП на гр.Левски), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски,
одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на
Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, представляващ обект №
26 съгласно схемата за разполагане на преместваеми обекти в гр.Левски, за монтаж на павилион за
търговска дейност.
Възложи на Кмета на Община Левски следващите
процедури по провеждане на публичен търг с явно
наддаване и сключване на договор за наем.
● С решение № 266 не прие предложението за отдаване под наем на 1 кв.м. на І-ви етаж от сграда с
идентификатор 43236.401.21.3 /блок „Е”/, построена
в поземлен имот с идентификатор 43236.401.21 /упи
ІІ, кв.152 по ПУП на гр.Левски/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски,
одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на
Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, за разполагане на кафе
автомат.
● С решение № 267 даде съгласие Община Левски
да участва в Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен.
Определя за представител на Община Левски в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен – Любка Веселинова Александрова, Кмет на Община Левски.
При невъзможност за участие на определения по
т.2 представител в заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен, той ще бъде заместван от инж. Кольо Петров
Домеников, Зам.-кмет на Община Левски.
Упълномощи представителя на Община Левски
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен, да гласува по обявения
дневен ред на Общото събрание на 04.05.2017г.,
както следва:
- „за” съгласуване на План за опазване на околната
среда, включително план за собствен мониторинг,
в съответствия с изискванията на разрешителните
за заустване на отпадъчни води и програма за управление на дейностите по третиране на отпадъци /
вкл. утайки/, свързани с предоставяне на услуги от
ВиК оператора „ВиК“ ЕООД Плевен на основание
чл.5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги.
- „за” Доклад за дейността на ВиК ЕООД Плевен за

2016 година в съответствие с чл.12.4 от Договора
за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги.
- „за“ приемане на Годишен финансов отчет на А
ВиК Плевен за 2016 година, на основание чл.28,
ал.4 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация във
връзка с чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
- „за” други.
● С решение № 268 даде съгласие Община Левски
да кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за
отпускане на финансова помощ, за реализиране на
проект „Творческо ателие за млади таланти”.
Одобри средства за съфинансиране от общинския
бюджет в размер на 600 лв., представляващи 10% от
общата стойност на проекта.
● С решение № 269 не даде съгласие Община Левски
да подаде проектно предложение по Програма за
териториално сътрудничество Interreg V-A Румъния
– България, Приоритетна ос 2 - „Зелен регион“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
● С решение № 270 прие пазарни оценки за годишни
наемни цени на пасища, мери и ливади, общинска
собственост в землищата на Община Левски.
(подробна информация може да намерите на:
информационното табло на 3 ет. на общината
и в стая 305.)
● С решение № 271 дава съгласие за удължаване
срока на сключените договори за наем на пасища,
мери, общинска собственост до края на стопанската 2016/2017г., със следните лица: Момчил Илиев
Минчев, Йордан Георгиев Нанков (управител на
ЕТ „Ескус-транс – Йордан Нанков”), Тодор Иванов
Йорданов, Филип Георгиев Филипов, Георги Кирчев
Георгиев и Мирослав Мартинов Михайлов.
Възложи на кмета на Община Левски да сключи
анекси към договорите за отдаване под наем на
пасища, мери, общинска собственост.
● С решение № 272 определи земеделски земи,
общинска собственост, които ще се отдават под
наем на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2017/2018г.
Критерии по които ще се класират безимотните и
малоимотни граждани, желаещи да наемат земеделски земи от ОПФ са:
- да отглеждат животни, регистрирани в системата
за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на БАБХ;
- да отглеждат пчелни семейства, регистрирани в
системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ;
- да извършват друг вид земеделска дейност;
- да са регистрирани земеделски производители по
Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители.
Документи, които трябва да се приложат към заявлението:
а/ безимотните граждани:
- декларация, че не притежават земеделска земя на
територията на землището и в страната;
- декларация, че не им се възстановява право на
собственост върху земя по ЗСПЗЗ - пряко или по наследство на територията на землището и в страната;
- декларация, че за неверни данни носят отговорност
по чл. 313 от НК;
- декларация, че няма да преотдават предоставената
земя;
- декларация, че нямат прекратени договори за наем
на земеделски от ОПФ поради неплащане на наемната цена;

Общество
- други документи.
б/ малоимотните граждани:
- решение по чл.18ж, ал.1 и 2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ на ОбС„Земеделие” гр.Левски за възстановено
право на собственост;
- декларация, че не притежават друга земеделска
земя на територията на страната;
- декларация, че за неверни данни носят отговорност
по чл.313 от НК;
- декларация, че няма да преотдават предоставената
земя;
- декларация, че нямат прекратени договори за наем
на земеделски от ОПФ поради неплащане на наемната цена;
- други документи.
За стопанската 2017/2018 година договорите за
отдаване под наем на земи от ОПФ на малоимотни
и безимотни граждани да бъдат сключени в срок до
30.06.2017г.
● С решение № 273 даде съгласие за отдаване под
наем без търг или конкурс на поземлен имот №
000278, НТП „Затревена нива” с площ 20,000 дка,
местност „Селище” в землището на с.Асеновци за
срок от 10 години, считано от стопанската 2016/2017г.
Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г.,
както следва:
- Допълва раздел ІІІ Д „Имотите, които Община
Левски възнамерява да предложи за отдаване под
наем” със следния имот:
Поземлен имот № 000278, НТП „Затревена нива” с
площ 20,000 дка, местност „Селище” в землището
на с.Асеновци.
Възложи на Кмета на Община Левски да сключи
договор за наем на общинския имот по т.1 от настоящото решение без провеждане на търг или конкурс
с „Органита” ЕООД, ЕИК 203120028 със седалище
и адрес на управление: Община Левски, гр.Левски,
ул. „Малчика”, № 21.
● С решение № 274 даде съгласие Поземлен имот
№ 158007, начин на трайно ползване „Нива” с площ
32,282 дка, трета категория, местност „Велювия
бряст” в землището на с.Аспарухово да премине в
собственост на Община Левски.
Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г.,
както следва:
Допълва раздел ІІІ Д „Имотите, които Община
Левски възнамерява да предложи за отдаване под
наем” със следния имот:
Поземлен имот № 158007, начин на трайно ползване
„Нива” с площ 32,282 дка, трета категория, местност
„Велювия бряст” в землището на с.Аспарухово.
● С решение № 275 даде съгласие да се промени
начина на трайно ползване на 10 поземлени имоти
в землищата на селата Изгрев и Трънчовица.
Възложи на Кмета на Общината да осъществи
процедурата по чл.78а от ППЗСПЗЗ.
● С решение № 277 определя годишен наем за ползване на земеделски земи от ОПФ, лв./дка за стопанската 2017/2018г.:
1.ЕДНОГОДИШНИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ
- 52.00 лв./дка.
2.ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
- за отглеждане на съществуващи трайни насаждения:

Видове
Лозови насаждения
Овощни насаждения
(семкови, костилкови,
черупкови)

лв./дка
42.00
54.00

- за създаване и отглеждане на трайни насаждения,
по периоди:

Видове

Гратисен
период,
години

Период на
плододаване
години лв./дка

Лозови
насъждения

Овощни
насаждения
– семкови,
костилкови,
черупкови
Други
трайни
насаждения
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4-7

58.00

8-20

88.00

За останалия
период на
плододаване

58.00

5-7

44.00

За останалия
период на
плододаване

66.00

За останалия
период на
плододаване

44.00

Определя годишен наем за ползване на пасища
и мери от ОПФ за 2018г. по сключени договори за
наем преди 20.03.2015г., както следва:
ПАСИЩА, МЕРИ - 9.00 лв./дка;
Наемните цени за отдаване под наем на пасища,
мери и ливади, общинска собственост за ново сключени договори се определят по пазарен механизъм,
съгласно ЗСПЗЗ.
Наемните цени по т.І са за отдаване под наем на
земи от ОПФ на малоимотни и безимотни граждани
и са първоначална тръжна цена при провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ.
Договорите за отдаване под наем на земи от ОПФ
на малоимотни и безимотни граждани се сключват
в срок до 30.06.2017`г.
● С решение № 278 актуализира списъка на пасища,
мери и ливади за индивидуално ползване по землища,
като включва допълнително имоти.
● С решение № 279 и 280 актуализира Програмата
за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 г. в Община Левски както следва:
В раздел ІІІ В „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за учредяване на ограничени
вещни права”, т.2. ”Учредяване право на ползване”
се допълва със следния текст:
1/ 1.000 дка. от общински имот № 000082 – Изоставени трайни насаждения, целият с площ 20.736 дка.
в местността „Соватя“ в землището на с.Аспарухово.
Учредява възмездно право на ползване на Диана
Красимирова Меданова от гр.Левски за устройване
на постоянен пчелин върху 1.000 дка. от общински
имот № 000082 – Изоставени трайни насаждения,
целият с площ 20.736 дка. в местността „Соватя“
в землището на с.Аспарухово, за срок от 8 години,
при годишна цена на правото на ползване 120.00 лв.
2/ 2бр. помещения №19 и №20 с обща полезна площ
52 кв.м. от ІІІ - ти етаж на масивна триетажна сграда
с идентификатор 43236.401.1587.1, построена в поземлен имот с идентификатор 43236.401.1587 /номер
по стар план: упи ІV, кв.44А по ПУП на гр.Левски/,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски – за офис.
Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование
„Бъдеще за всички“ с ЕИК 176949541, върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 2 бр. помещения №19 и № 20 с обща полезна
площ 52 кв.м. от ІІІ – ти етаж на масивна триетажна
сграда с идентификатор 43236.401.1587.1, построена
в поземлен имот с идентификатор 43236.401.1587 /
номер по стар план: упи ІV, кв.44А по ПУП на гр.Левски/, съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Левски.
Възлага на кмета на общината следващите процедури по учредяване правото на ползване.
● С решение № 281 актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. в Община Левски както следва :
Допълва раздел ІІІ, позиция В „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за учредяване
на ограничени вещни права”, точка 1. ”Учредяване
право на строеж” със следния имот:
129 кв.м. в северозападната част на ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор 43236.401.852 /номер по
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предходен план: 490, квартал 89, парцел I/, целият
с площ 486.00 кв.м. съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, за строителството на жилищна сграда.
Да се учреди чрез публичен търг с явно наддаване
възмездно право на строеж върху 129 кв.м., определени съгласно скица №75/10.04.2017г. в северозападната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.852 /номер по предходен план: 490,
квартал 89, парцел I/, съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени
със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, за изграждане на едноетажна жилищна сграда
и обслужваща площ към нея, при цена 3060 лева.
Възлага на Кмета на Община Левски следващите
процедури по провеждане на публичен търг с явно
наддаване и сключване на договор за учредяване
право на строеж.
● С решение № 282 не даде съгласие за отдаване
под наем на покривно пространство с площ 44.26
кв.м. на двуетажна масивна сграда Дом Паметник
„Адалберт Антонов - Малчика“, находяща се в упи
VII-720, кв.49 в с.Малчика - за монтаж и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения.
● С решение № 283 даде съгласие за изменение на
ПУП (ПР) относно УПИ I в кв. 1А по плана на гр.
Левски, като се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имота със следното предназначение:
„За автотехническа и сервизна дейност“ и „За учебен
теоретичен център и жилищно застрояване“, като към
новообразувания източен урегулиран поземлен имот
се придадат 90 кв.м. от УПИ I, кв. 1А - общинска
собственост, с цел установяване на целесъобразност
на застрояването.
Възлага на Кмета на общината последващи процедури по изменение на ПУП.
● С решение № 284 разреши изменение на ПУП
(ПР и ПЗ) относно УПИ VI в кв.24 по плана на гр.
Левски, като се образуват три броя самостоятелни
имота за търговски обекти.
Възлага на Кмета на общината последващи процедури по изменение на ПУП.
● С решение № 285 прие отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2016г.
● С решение № 286 отпусна финансови средства в
размер по 500 лв. на кметство Градище и кметство
Божурлук за провеждане събора на селата през месец май.
● С решение № 287 отпусна безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски”-гр.Левски в размер на 7000лв.
за приключване на спортно-състезателната година,
като средствата трябва да бъдат възстановени:
- до 30.07.2017г. - 3500лв.
- до 30.10.2017г. - 3500лв.
● С решение № 288 отпусна финансови средства в
размер на 100лв. за лечение на Атанаска Алексиева
Петрова от гр. Левски, 200 в. за лечение на Роза Борисова Димова от с. Българене и 300лв. за лечение
на Петър Атанасов Евтимов от с.Козар Белене.
● С решение № 289 предложи на Министерски съвет
на Република България чрез НОИ да отпусне персонална пенсия на: Юлиян, Ангел и Милена - деца
на Филип Юлиянов Кирилов.
● С решение № 290 отпусна финансови средства в
размер на 100лв. на Юлия Здравкова Димитрова от
гр. Левски за погребението на съпруга й.

Подробна информация за решенията на
Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на общината и в стая 305.

Общество
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Земята, нашата майка и дом, има нужда да я пазим и обичаме
100 дръвчета, 50 червен дъб и 50 бял бор засаждат в град Левски ученици ,учители, родители, граждани за да докажат желанието си да
съхраним природата и подкрепят Националната залесителна инициатива „Когато станем 100
000 ще посадим гора” по повод Международния
ден на Земята.
Учениците от 4„б” клас с класен ръководител
Росица Георгиева от СУ„Крум Попов” участваха в националната инициатива и спечелиха 100
дръвчета.

любов към природата,сред които бе и председателят на ОбС-Левски Дочко Дочев, гл.експерт
„Образование,култура и спорт” Петя Чолакова
засадиха дръвчета в двора на училището.
На 26 април залесяваха в ОУ”Максим Горки” и
НУ”Христо Ботев” в град Левски.

Всички заедно заявяват своята воля да пазим и
обичаме Земята.

Община Левски, Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, СУ”Крум Попов”, ОУ”Максим Горки” и НУ”Христо Ботев” отбелязват
Международния ден на Земята. Община Левски
и МКББПМН с желание да покажат разнообраНа 25 април Росица Георгиева обяви началото зието в природата предоставиха на училищата в
на благородната инициатива. Ученици, учители, град Левски много и различни видове красиви
съпричастни към идеята да се възпита в децата цветя и други растения.

Започна частичен ремонт на пътя
Изгрев-Трънчовица-Бацова махала
След поредния четвърти протест на жители на
община Левски срещу окаяното състояние на пътя
започна частичен ремонт на два участъка от третокласния републикански път Изгрев-Трънчовица-Бацова махала.
Кметът на село Трънчовица Блажо Николов информира, че ще бъдат ремонтирани два участъка с обща дължина 3,6 километра. Почти готов е
първият от тях - от разклона към главния път Плевен-Русе до началото на село Изгрев. Предвиждат
се и мантинели. Предстоят ремонтни дейности и
по най-лошата отсечка от пътя - около село Трънчовица.
Хората от района се събираха на протести точно
там с искане до Агенция „Пътна инфраструктура“
за цялостна рехабилитация, за която има готов проект от 2012 година. По пътя минават тежки камиони, както за селскостопанска продукция, така и за
извозване на отпадъци към депото в село Санадиново. Пътят няма банкет, няма канавки и отводнителна система, няма дори нужните габарити, възмущаваха се по време на протеста хората.
Кметът на Община Левски Любка Александрова
и кметовете на трите села подкрепиха категорично
протестите. Сега се извършва цялостно преасфалтиране на участъците, като едновременно с това се
изрязват храсталаците и се почиства около шосето
за по-голяма проводимост при оттичане на дъждовните води.
Общата сума за ремонт на двата участъка е около
600 хил.лв., съобщи кметът на Трънчовица Блажо
Николов. Строителите са го уверили, че ако остане
ресурс, ще бъдат запълнени и дупките по шосето в
участъка между селата Изгрев и Трънчовица.
Дълго чаканият ремонт на третокласния републикански път Изгрев-Трънчовица-Бацова махала
започна. Как и да колко ще реши проблемите на хората - времето ще покаже. Всички се надяват това
да стане по-скоро.

100 дръвчета спечелиха и засадиха децата
от ДГ„Слънце” в град Левски
100 дръвчета - червен дъб, смърч и бял бор в
детските заведения.
Посадъчният материал е спечелен от успешно
класиране на група „Мики Маус” в играта „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ .
Инициативата, в рамките на Националната кампания „Хиляди дървета за децата на България”
- Пролет 2017 е посветена на Седмицата на
гората и Деня на Земята.
Всяко дете заслужава да получи възможността,
Децата от ДГ„Слънце” в град Левски и фи- да изпита радостта от засаждането на дърво,
лиалите в гр.Левски, с.Асеновци и с.Градище, убедени са в детските заведения, където с радост
заедно с учители и родители засадиха нови ще се грижат за фиданките.

Ученици от ПГСС“Н.Й.Вапцаров”гр.Левски се представиха
отлично на Националното състезание ”Млад фермер”
ПГСС“Н.Й.Вапцаров” завоюва челни места
В Национално състезание “Млад фермер” са
в Национално състезание “Млад фермер” про- участвали училищните отбори - победители в
ведено от 26 до 28 април в Нова Загора.
регионалните етапи за северна и южна България. Те са се състезавали в три направления:
растениевъдство,животновъдство и механизация на селското стопанство

От участвалите 27 отбора представителите на ПГСС“Н.Й.Вапцаров” са на четвърто
място, като в направление “растениевъдство”
Трифон Красимиров Трифонов е трети, а в направление “механизация на селското стопанство” Габриел Светославов Цветанов е пети.

Фолклор
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гергьовски люлки 2017
Празник на обичта към фолклора

Фолклорно събитие обагри за пореден път първия ден на месец май в град Левски.

Гергьовски люлки се залюляха, млади и стари
,домакини и гости от близо и далеч играха и пяха
от сутринта до вечерта на ФФ”Гергьовски люлки”
на 1 май на площада пред Община Левски
Кметът на Община Левски Любка Александрова откри официално Четвъртия ФФ”Гергьовски
люлки” с думите: „Хубаво е да се чувстваш като
човек, който утвърждава традиция, днес ние всички тук сме такива. Пожелавам успех на всички
участници! Нека спечелят най-добрите ,но съм
сигурна ,че най-много ще спечели българската
северняшка фолклорна традиция и всички ние
,които ще и се насладим заедно.”

Стана хубава традиция Община Левски и НЧ“Георги Парцалев 1901” гр.Левски да организират ,
събират и популяризират фолклорното наследство
на северняшката фолклорна област.
Тази година броят на участниците беше внушителен, като най-много бяха младите изпълнители.
Те безспорно доказаха, че има приемственост
между поколенията, за наша радост. Състезателният

дух завладя над 500-те ценители на националното
ни богатство в 97 групи ,състави и индивидуални
изпълнители от общините: Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Кнежа, Свищов, Белене,
Пордим, Полски Тръмбеш, Летница и Левски.
От 6 до 86 годишни бяха участниците във Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”в Левски.
Пъстро окичени Гергьовски люлки се залюляха рано сутринта в празничния ден. Народните
традиции за Гергьовден припомниха домакините
от НЧ“Георги Парцалев 1901”.
Фолклорна формация ”Северняшка огърлица”
при НЧ“Георги Парцалев 1901” гр.Левски с
ръководител Мариета Аспарухова, носител на
много отличия и златни медали, откри фестивала с песента “Събрали се, набрали се” в раздел
изворен фолклор.
Професионалното жури с председател проф.д-р
Тодор Киров, р-л катедра „Музикален фолклор и
хореография“ в Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство гр.Пловдив, представи
водещият Ганчо Александров. Журналистът от
в.”Дума” Ина Михайлова бе зам.председател, а
членове: Елка Недялкова-гл.учител, Валентин
Недялков–ст.учител, Данаил Цолов–учител по
народни танци, всички от националното училище
по изкуствата ”Панайот Пипков” гр.Плевен.

към народното изкуство и талант за великолепно
представяне на изворен и обработен фолклор
от северняшката фолклорна област те получиха
високо признание от професионално жури .
Истинско откритие на фестивала стана петнадесетгодишната Христина Събчева Събева от
гр.Левски. С песента „Анче ле, шекерджийче, ле”
тя взриви публиката, очарова журито и спечели
наградата.

Голямата награда на кмета на Община Левски
Любка Александрова получи ФГ„Славей” при
НЧ”Мита Стойчева 1900” с.Обединение с ръководител Снежана Йорданова за своя „Северняшки
славей”-китка от народни песни.
Очарователната Тея Ангелова Михайлова, която
няма навършени 6 години, с ръководител Мариета
Аспарухова получи специалната награда за най-малък участник във фестивала с песента „Снощи
вечер,мила мамо”. Тя участва като представител
на НЧ„Гео Милев 1805” с.Българене.
Най-възрастният участник, Геньо Генев на 86
години, от НЧ”Дядо Стойно-1927” от с.Поповци
общ.Габрово, номиниран два пъти за „Живо човешко съкровище”по линия на Юнеско, разсмя
публиката с габровски хумор и получи награда
от Община Левски.
Специални благодарности бяха отправени към
всички подкрепили събитието и помогнали за
наградния фонд достигнал 1400лв. Благодарение на тях и съгласно статута на фестивала бяха
присъдени и раздадени и много парични и предметни награди за изворен и обработен фолклор
определени от журито и спомоществователите.
Участниците във Фолклорен фестивал „Гергьовски
люлки”от различни кътчета на България благодариха за гостоприемството и възможността да
покажат своя талант и любов към националната
ни култура.
За първи път в журито участва вокален изпълПъстри,кръшни хора се виха вдъхновено на
нител - Ивайло Герасимов, носител на награда пролетно обагрения площад в Левски до късно
за авторска песен на „Пирин фолк”и на радио вечерта, а за удоволствието благодарим на танБлагоевград за 2016г.
цовите клубове „Заиграй” с.Българене с ръковоПразникът на обичта към българската нацио- дител Ваня Ватева и „Седем осми” гр.Левски с
нална култура започна рано сутринта и звърши ръководител Полина Иванова.
късно вечерта.
Четвъртото издание на Фолклорен фестивал
Общо 31 златни, 25 сребърни и 18 бронзови „Гергьовски люлки” доказва, че фестивалът стимедала и много поощрителни награди получиха мулира културните и образователни институции
участниците във фестивала в различните кате- при работата им с различни възрастови групи в
гории и раздели. За изключителната си любов областта на песента, танца и музиката.

Фолклор
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Самодейните съставите на НЧ„Георги Парцалев - 1901”
гр.Левски се представиха достойно на
Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки 2017”
За поредна година на 1 май
Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки 2017” събра
много състави и колективи на
площада в град Левски. Сред
тях бяха и се състезаваха и
самодейците на НЧ„Георги
Парцалев-1901” гр.Левски.
ФФ„Северняшка огърлица” с ръководител Мариета
Аспарухова, грабна златен
медал, Виктория Димитрова
с ръководител Мариета Аспарухова, Женска певческа
група с ръководител Мариета Аспарухова – спечелиха
златен медал.
ДТС„Дъга” с ръководител
Даринка Богданова дебютира на сцената на фестивала.

ТС„Звънчета” с ръководител
Даринка Богданова се класира на трето място и получи бронзов медал. Танцов
клуб „Пъстра броеница” с
ръководител Даринка Богда-

нова - бе класиран на трето
място. Дует„Славей” с ръководител Даринка Богданова
- впечатли публика и жури
и бе отличен със златен медал. ВГ„Дивна” с ръководител Даринка Богданова - бе
награден със златен медал,
ТС„Сборенка” с ръководител Даринка Богданова - за
пореден път получи златен
медал.
Георги Златков от школата
по акордеон с ръководител
Пламен Любенов - за чудесното си изпълнение бе
отличен със златен медал.
Самодейните съставите
представиха достойно града
и читалището.

Гергьовски люлки
Гергьовски люлки –
за млади булки, за моми засмени
и буйни ергени.
Хора ще вият, песни ще пеят,
деца на люлки ще залюлеят,
носии пъстри ще оживеят.

Отлично се представиха самодейците при НЧ„Надежда-1902 “ село Козар Белене. Златни медали получиха
Мъжка Фолклорна Група и Елмира Мирославова, а сребърен медал - Женска Фолклорна Група.

И сякаш миналото пак се връща,
с магия чудна то ни обгръщамагията на любовта
към българската ни земя!
Методи Янков
25 април 2017 г.

Стежеровското славейче - Ива Николаева Иванова пя с патос „Мар Латино,
мар Литинке” и спечели златен медал
на „Гаргьовските люлки”. Ива мечтае
да стане народна певица като своята
учителка Мариетка Аспарухова. Тя е
първокласничка в ОУ„Христо Ботев”
в с.Ореш.
Да пожелаем на стежеровското славейче нови поприща на самодейна изява
през това лято.

На 1 май в гр.Левски група „Здравец” участва във Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” 2017.
Те изпяха две песни - „Замръкнала е мари, хубава Яна”
и „Мама Георги дума”.
Група „Здравец” пя в съпровод с акордеон Петър Михайлов, флигорна - Богомил Евтимов и тъпанджия Пламен.
За изпълненията си участниците от група „Здравец”
получиха бронзов медал.
Да пожелаем на група „Здравец”, здраве и нови поприща
на самодейна изява за радост и гордост на всички ценители
на фолклорното изкуство.
Милена Гераскова

Най-взрастният участник (1-ви от ляво на дясно) - Геньо Генев -86г. от Поповци

Култура и спорт
Васил Аврамов с награда
за своята книга „Стряха от спомени“

Милка Стефанова Станкова от град Левски благодари на д-р Нина Недялкова
за отзивчивостта към пациентите
Понякога думите не стигат за да изразим чувствата си на благодарност.
Такъв е и моя случай. Искам да изкажа своята благодарност към зъболекарката
,която ми помогна в трудния момент - доктор Нина Недялкова.
Толкова мила и отзивчива беше към мен, която изпитвах страх от зъболекарския стол. Тя ми вдъхна вяра и сила. Винаги ме питаше боли ли ме ,причинява
ли ми болка.
Нека добротата и усмивката винаги греят в нейното сърце!
Желая и здраве, щастие и много успехи в личния и професионален живот!

Пети мажоретен фестивал под патронажа на кмета на
Община Левски организира МКБППМН

“С танц и красота да направим
по-добър света”, заявяват участниците в Петия мажоретен фестивал,
който ще се проведе на 10 юни пред
Общината.
В петия мажоретен фестивал ще
участват мажоретни състави и танцови формации от клубове, школи,
читалища и учебни заведения на
градовете: Враца, Мездра, Ловеч,
Павликени, Летница, Велико Търново, Кнежа и Левски.
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ има

за цел да популяризира и съдейства
за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности с децата и
учениците за превенция на рисковото
поведение сред подрастващите.
Фестивалът ще започне с празнично дефиле и ще продължи с концерт
по традиция. Той няма конкурсен
характер. Всички състави ще получат сертификат и плакет за участие,
а хората в Левски възможността да
изпитат удоволствие от красотата
и разнообразието на мажоретните
танци.
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Деца от ДГ”Слънце”-гр.Левски с отличия
от конкурса за рисунка „С очите си видях бедата“

Южна Африка.
Националният конкурс за хумор и
сатира се организира от община Кубрат,
програма „Христо Ботев“ на БНР,
НЧ„Св.Св.Кирил и Методий-1891“ и
клуба на хумориста „Жарава“. Борис
Арнаудов - почетен председател на
Клуб „Жарава” и дългогодишен програмен директор на БНР е председателствал журито, а членове са били:
Георги Василски - главен редактор на
програма „Христо Ботев“ при БНР,
акад.Румен Леонидов - управител
За поредна година през
на издателство „Факел“ и Ивайло месец април 2017г. в ОбПочетният гражданин на град Левски, Цветков - председател на секция щина Левски се проведе
Международен конкурс
учителят, поетът и карикатурист Васил „Карикатура“ при СБХ.
за детска рисунка „С
Аврамов беше отличен с награда за
очите си видях бедата“,
новата си книга „Стряха от спомени“
организиран от РСПБЗН
на Десетия юбилеен конкурс за хумор
– Левски и отдел „Обраи сатира - Кубрат 2017г.”Стряха от
зование, култура и спорт”
спомени” е третата поетична книга
в Община Левски.
на Васил Аврамов след „Престой на
На общински кръг от
гара Левски” и „Трохи за птиците”.
конкурса деца от груАврамов печели и много наши и
па „Мики Маус” на ДГ
международни награди и за карикатури. Предстои участието му с 15
карикатури в изложба в Йоханесбург,
Малък
Читателите ни пишат
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гашка – /6 г./ и Преслав
Тодоров Пенчев – /7 г./.
Малките творци получиха специални грамоти от
кметът на Община Левски, г-жа Любка Александрова и предметни
награди, осигурени от
МКБППМН - Левски.
Педагогическият екип
на детската градина поздравява децата за достойното представяне
„Слънце”, гр.Левски бяха на конкурса и изказва
наградени за отличното специални поздравления
си представяне.
на семействата!
В първа възрастова
Пожелаваме успешно
група Андрей Ивайлов представяне на Андрей
Андреев – /7 г./, зае прес- Ивайлов Андреев в обтижното второ място и ластния етап на межпродължава в областния дународния конкурс „С
етап на конкурса.
очите си видях бедата“!
С поощрителни награДГ„Слънце”
ди за отлично предстагр.Левски
вяне са наградени:
Севдие Алиева
Йоана Вихренова Ро-

художник от с.Малчика
отива на областен конкурс

Никола Гамсъзов на 6г.
от ДГ“Люляк“ с.Малчика
спечели престижното
трето място в областния
кръг на Международния
конкурс за детска рисунка „С очите си видях
бедата” и се класира за
националния етап на
конурса.

На проведения на ниво
община международен
конкурс за детска рисунка, организиран от
РС“ПБЗН”-Левски и отдел
„Образование, култура и
спорт” в Община Левски,
малкият художник беше
отново на трето място.
Пожелаваме му успех!

Мажоретен състав-гр.Левски с 4 купи
от фестивала „Мадарски конник“

Мажоретен състав-гр.
Левски завоюва първо
място на Деветия мажоретен фестивал „Мадарски
конник“ проведен на 13 и
14 май в Шумен, където
традиционно участват
най-силните и проспериращи мажоретни състави
в България.
В красива и изящна
надпревара в най-оспорваната категория „помпон“
невероятните момичета

от Мажоретен състав
- гр.Левски се състезават за първа година
в Четвърта възрастова
група, където конкуренцията е най-голяма, те
доказаха достойното си
място сред националните мажоретни състави.
Представянето им в
четири категории с четири нови танца донесе
на Валя Маркова и Соня четири купи – две бронДунева победиха свои- зови за 100 м дефиле и
те съпернички от седем категория „Традициоотбора, сред които със- нал“, сребърна за „Хотезателки от европейско реография на място“ и
и световно ниво.
златна за „помпон“.
Макар че, девойките

