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Основен ремонт на седем улици
в град Левски по проект на Общината
Кметът на община Левски, Любка Александрова подписа първия договор
на общината по мярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони
за новия програмен период в Държавен фонд „Земеделие” на 14 ноември.
Одобреният размер на инвестицията за ремонт на 7 улици в град Левски
е 1 682 884 лв., информира кметът на общината Любка Александрова,
като поясни, че във финансовата рамка на тази сума са включени освен
строително монтажните работи и всички изисквани дейности съпътстващи
един европроект.
Всички улици и отсечки, които са включени в проекта са с подменен
водопровод, за да не се налага нарушаване целостта на асфалта за текущи
ремонти. Това е бил основния критерий на администрацията при проектирането.
Договорът осигурява финансиране за основен ремонт на пътните платна, тротоарни настилки и зелени площи: на цялата ул.”Васил Априлов“с

предвидено уширение за придвижване на тежката земеделска техника, по
ул.”Васил Левски“- участъка от ул.”Яворов” до ул.”Патриарх Евтимий”, по
ул.”Цар Симеон“- отсечката от ул.”Патриарх Евтимий” покрай парка и ЖП
гара Левски до Автогарата, по ул. ”Сергей Румянцев“- отсечка от ул.”В.
Левски” до ул.”Кирил и Методий” , по ул.„Александър Стамболийски“- от
отсечката Мелницата до кв.”Дружба”,по ул.”Опълченска“- от ул.”Христо
Ботев”до ул.”Н.Й.Вапцаров”, и „Христо Ботев“- от ул.”Опълченска” до
ул.”Крум Попов”.
„Надявам се, че в зимните месеци ще съумеем да финализираме процеса
за избор на изпълнител по СМР за да не изпускаме строителния сезон и
час по-скоро да реализираме инвестицията. Чакахме повече от година
(проектът е входиран в ДФ„Земеделие”септември 2016г.),чакахме дълго,
но се надявам бързо да я реализираме”, каза още за радио „Левски” Любка
Александрова.

Община Левски, училища и институции
работят заедно против неграмотността
Над 760 адреса в община Левски от август до
ноември са посетили екипите сформирани със
заповед на РУО-Плевен за обхват на учениците
подлежащи на задължително обучение. В училищата на община Левски са върнати само 55
деца, това стана известно на проведената на 9
ноември среща на кмета на общината Любка
Александрова и Пета Чолакова - гл.експерт „Образование, култура и спорт”, с представители на
всички институции отговорни за обхващането на
децата и учениците в образователната система.
На работната среща директорите на училища, представителите на ДСП, полицията,
МКБППМН, центровете за социална интеграция и рехабилитация и обществена подкрепа
дискутираха конкретни проблеми свързани с
миграцията, социално-икономически статус на
деца и семейства, специалните образователни
потребности за да бъде намерено решение на
конкретните случаи.
„Хубавото на този механизъм е, че всички
институции работят заедно”, каза за радио
„Левски” Пета Чолакова - гл.експерт „Образование, култура и спорт”.
И въпреки, че взаимодействието на институциите е факт, че Община Левски и кмета на
общината положиха усилия да създадат нужните услови за образованието и възпитанието
на децата, няма как да не ни тревожи факта, че
негативното явление набира скорост .
Петя Чолакова: „От месец август до сега
екипите назначени със заповед на началника на
РУО-Плевен обикалят домовете на децата и
учениците в община Левски. От посетените над
700 адреса в училище са върнати само 55 деца, 9
категорично са отказали да учат и на техните
родители са съставени актове за глоби, като

първо административно нарушение глобата е
от 50 до 100 лв. и ако родителят откаже да
запише детето си следващата глоба е 500 лв.
За съжаление само за град Левски и селата
Аспарухово и Градище 483 деца не са открити
на посочените адреси, защото те са заминали
с родителите си в чужбина. От обходените в
с.Обнова над 60 адреса само 9 деца са намерени
на територията на населеното място, като
няколко от тях са навършили задължителната
възраст за обучение 16 г. В село Асеновци над
100 адреса са обходени и само няколко деца са
навършили тази възраст, а останалите са в
чужбина…”

ОБЯВА ЗА РАБОТА
„БОН” ЕООД, гр.Павликени е утвърден лидер в
производството на храни за диви птици в Европа.
Във връзка с разширение на своята дейност, дружеството търси да назначи мотивирани и отговорни
кандидати в различни направления.
Отворени позиции:

- Общ работник в производството;
- Контрольор качество;
- Настройчик на машини и оборудване;
- Мотокарист;
От Вас очакваме:
- Сериозно отношение към работата;
- Професионален опит - не е задължителен;
- Спазване на правилата за вътрешния ред и работното време;

През учебната 2015/2016 година 21170 ученици в страната са напуснали образователната
система, сочат официалните статистически
данни на НСИ.
Екипът за обхват на децата, които подлежат
на задължително обучение, които работи вече
четири месеца ще продължи своята дейност.
Кметът на общината Любка Александрова и
занапред ще съдейства за решаване на проблема
с неграмотността. А за доброто взаимодействие
между институциите се предвиждат и ежемесечни работни срещи.

Ние Ви предлагаме:
- Входящо фирмено обучение;
- Мотивиращо заплащане;
- Възможност за професионално развитие;
- Коректно отношение и отлични условия на труд;
- Социално-битови придобивки и служебен транспорт;
тел. за контакти: 0879814825
е-mail: info@bon.bg
За да кандидатствате при нас е необходимо да попълните само молба по образец.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при
стриктна конфиденциалност и предоставените от Вас
данни ще бъдат използвани единствено за целите на
настоящия подбор.

Общество
Петият саниран блок в град Левски
е въведен в експлоатация
милни жилища е въведен в експлоатация на
17 октомври.
Сградата е с разгъната площ 6785,55 кв.м.
и с инвестицията от бюджета на програмата
от 1 207 145,64 лв. са монтирани външна изолация на стените, нова дограма, поставена е
топлоизолация по подовете, топлоизолация и
хидроизолация по покрива, енергоспестяващо
осветление, обновени са и общите части.
В град Левски са санирани вече 5 многофамилни жилищни сгради на обща стойност 5 544
145 лв. Готовност за сключване на договори за
саниране по националната програма имат още
Блок „Локомотив”, в който живеят около 160 20 жилищни сгради.
Елена Георгиева,
семейства, изцяло обновен по Национална проОтдел „Управление на проекти“
грама за енергийна ефективност на многофа-

Нова детска площадка в град Левски по проект
на Общината
Детска площадка, нова зона за отдих и спорт
на децата и жителите на кв.106 в град Левски
изгради Община Левски по проект „Спортувай
на воля в близост до дома” на НК „Чиста околна
среда” финансиран от ПУДОС и МОСВ.
Проектът е на стойност 9 964 лв. и предвижда
почистване и озеленяване, доставка и монтаж
на комбинирано детско съоръжение - люлки,
пейки, кошчета за отпадъци и баскетболни табла.
Новата детска площадка дава възможност на
децата да спортуват на воля в близост до дома си.
Нека пазим околната среда, за да са здрави и
щастливи нашите деца!
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Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните
Бюрата по труда към Агенцията по заетостта ще
приемат заявления от безработни лица за получаване
на средства за покриване на разходи за наем, такса за
ясла или детска градина и интернет услуги.
Тази възможност вече имат безработни, които са
насочени към работно място и сменят адреса си
за да работят на повече от 50 км далеч от дома си.
Средствата по мярката се отпускат за не повече от
12 месеца, като размерът им за тази година е до 200
лв. месечно.
Новата мярка е регламентирана в чл.42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи
семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи
да покриват разходите за наем, грижа за децата в
детско заведение и други услуги за нормален жизнен
стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за
възстановяване на част от тези разходи е насочена и
към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността
от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им
мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и
особено на тези с професионални умения е в унисон
с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана
работна сила.
Подробна информация може да се получи във всяка
дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница
на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни
мерки за безработни лица”.

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 6 ОКТОМВРИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 350 увеличи субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски 2.Намалява дейност „Спортни бази за спорт за всички” параграф 1000
за бюджетната 2017г. - сезон ЕСЕН както следва:
„Издръжка” с 5 000 лв.
1.Намалява „Общинска администрация” параграф 1000 „Издръжка” с 3.Увеличава дейност „Спортни бази за спорт за всички” параграф 43-01
10 000 лв.
„Субсидии за текуща дейност”, „ОФК Левски 2007” гр.Левски с 15 000 лв.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26 ОКТОМВРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 351 одобри годишен план за под наем” със следния имот:
по опазване на околната среда с проекти:
ползване на дървесина през 2018г. от горите, Едноетажна сграда с идентификатор 43236.401.1403.7,
- „Реконструкция на водопроводна мрежа по
собственост на Община Левски.
построена в поземлен имот с идентификатор ул.„Цар Симеон“ от ОК 472 до ОК 478 гр.Левски”
● С решение № 352 определи цени за продаж- 43236.401.1403 /номер по предходен план: упи - „Реконструкция на водопроводна мрежа по
ба на стояща дървесина на корен от горски V, кв.43 по ПУП на гр.Левски/, съгласно ка- ул.„Яворов“ от ОК 328 до ОК 472 гр.Левски”
фонд, собственост на Община Левски за 2018г. дастралната карта и кадастралните регистри - „Реконструкция на водопроводна мрежа по
(подробна информаци може да намерите на на гр.Левски - за офис на политическа партия. ул.„Ал. Стамболийски“ и др. между ОК 128, 127,
информационното табло на 3 ет. на общината ● С решение № 355 отпусна финансови сред- 185, 186, 236, 238, 297, 293 и ОК 292 гр.Левски”
и в стая 305.)
ства в размер на 100 лв. за лечение на Цветанка Дейностите на проектите, съответстват на зало● С решение № 353 даде съгласие за предоставяне Димитрова Тодорова от с.Асеновци и 150 лв. жените приоритети в Общински план за развитие
на имотите с начин на трайно ползване „Полски за лечение на Руждие Байрамова Мехмедова на Община Левски за периода 2014 - 2020г.
пътища” и „Напоителни канали”, попадащи в от гр.Левски.
Възложи на Кмета на Община Левски всички
масивите за ползване и включени в заповедта по ● С решение № 356 даде съгласие за отпускане необходими и законосъобразни последващи
чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на Община на временен безлихвен заем в размер на 20 000 действия във връзка с подаването на проектните
Левски за стопанската 2017/2018 година.
лв. на „МБАЛ Левски” ЕООД, гр.Левски срещу предложения.
● С решение № 354 актуализира Програмата за намаление на разходен параграф 10-00 „Изуправление и разпореждане с имоти общинска дръжка”, дейност „Общинска администрация”.
Подробна информация за решенията на
собственост за 2017г. в Община Левски както ● С решение № 357, 358, 359 даде съгласие
Общинския съвет може да намерите на
следва:
Община Левски да кандидатства за предосинформационното табло на 3 ет. на общиДопълва раздел ІІІ т.Д „Имотите, които Община тавяне на безвъзмездна финансова помощ от
ната и в стая 305.
Левски възнамерява да предложи за отдаване Предприятието за управление на дейностите

Общество
Детските площадки на своите мечти направиха децата от
ДГ„Слънце” в Левски
С открит урок на тема “Детски площадки“ на
16 ноември бе отбелязана Световната седмица по
предприемачество и инициативност в ДГ“Слънце“
гр.Левски.
Джуниър Ачийвмънт България (JA България) е
официален домакин за страната на международната кампания, която има за цел да подпомогне
младите хора да развият предприемаческо мислене
и поведение.

Двата екипа „Звездичка” и „Пламъчко”направиха
детските площадки на своите мечти и си поделиха първото място. Кметът на общината Любка
Александрова и зам.кмета инж.Кольо Домеников,
който беше и член на журито, поздравиха децата
и учителките за безспорно доказаните качества
при реализиране на целите на програмата. А, че
мечтите могат да се сбъдват доказа г-жа Александрова , която след като получи правата на идейните
проекти от децата обеща да направи възможното
те да бъдат реализирани.
Директорът на детската градина Наталия Христанова връчи грамоти и благодари на всички за
взаимодействието и подкрепата в името на децата.
Фотоалбум „Моята любима детска площадка“ с
послание за детски площадки и физкултурен салон
за децата ще бъде подарен на кмета на Община
Левски.

Откритата практика наблюдаваха: Любка Александрова - кмет на Община Левски, инж.Кольо
Домеников - зам.кмет на Община Левски, Петя
Чолакова - гл.експерт “Образование, култура и
спорт“, директори и учители от детски градини в
община Левски и област Плевен.
Пред погледите на възхитените гости бъдещите
първокласници от Подготвителна група „Щурче“
с учители Соня Чичева и Снежина Любенова разделени на два отбора „Пламъчко“ и „Звездица“
показаха завидни знания и умения при изработване
на макети за детски площадки.
Откритата практика е част от работата на групата
по програма „Нашият град“ на Джуниър Ачийвмънт България, свързана с обогатяване познанията
на децата за професии от нашия град - архитект,
строителни техници, строителни работници, градинари, припомниха по време на урока.
С усет към различните форми, структури и материали, тяхната устойчивост и възможност за
творческо приложение, децата с отличните си
Със слънчеви усмивки, домакини и гости, си
умения за работа в екип и с помощта на ментори
пожелаха
да работят заедно за да се сбъдват мечприложиха на практика уменията си с творчески
усет при изграждане на макет на детска площадка. тите на децата.
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Учител от ДГ„Слънце” участва
в национална конференция
на МОН и СБУ
Снежина Любенова, учител в ДГ„Слънце“
гр.Левски представи презентация по доклад
на тема „Великденски традиции - учи, твори
и се забавлявай чрез eTwinnig ” на Втора национална научно - практическа конференция
за разпространение на добри практики в областта на изпълнението целите на Стратегия за
образователна интеграция на деца и ученици
от етническите малцинства.
Официални гости на откриването са били зам.
министърът на образованието и науката Таня
Михайлова, председателят на СБУ д.ик.н. Янка
Такева, началника на РУО-Пазарджик Валентина Кайтазова, Петър Белчев, зам.областен
управител на Пазарджик и Исмаил Моллов,
заместник-кмет на Община Велинград.

Във форума, проведен от 18 до 20 октомври
в гр.Велинград са участвали университетски
преподаватели, учители и директори на училища и детски градини от цялата страна, независими и държавни експерти в областта на
предучилищното и началното образование.
Представените 51 добри практики са приветствани от научно жури в състав проф.Макариев,
доц.Калоянова, доц.Стракова, доц.Тоцева, доц.
Нунев, доц.Бузов и д-р Янка Такева.Креативност ,самочувствие и оптимизъм е заключението на журито от тридневната програма.
Учители и експерти са стигнали до извода, че
има ли желание, има и начин.
Всички представени добри практики и проекти са събрани на диск, който служи за помагало
и обогатяване опита и работата на педагозите
и заинтересованите експерти.

Учители - новатори от ДГ“Слънце“ гр.Левски с престижна награда
През ноември 2017г. в литературен клуб „Перото“ - НДК се състоя официална церемония,
на която бяха обявени победителите от тазгодишното издание на класацията „Новатори в
образованието“ 2017, в която участваха над 50
проекта в сферата на образованието. Организатор на класацията тази година е ERP Academy,
а амбицията на организаторите е да бъдат представени личностите, проектите и инициативите
с най-голям принос към въвеждането на нови
обучителни методи, технологични решения, както
и добрият пример на истинска отдаденост към
учебния процес, които променят представата ни
за образование, създават нови възможности за
усвояване на знания и правят ученето по-достъпно
и стойностно за повече хора.
Кубче „Трансформърс” на главен учител Виолета Видолова и старши учител Катя Ганчева
от ДГ„Слънце”- гр.Левски спечели престижна
награда в категория „Деца”.Играчката предизвика

голям инерес сред всички участници и най- вече
привлече вниманието на присъстващите на церемонията деца, които с удоволствие си поиграха
с него.

развитие, маркетинг, реклама и продуцентска
дейност“ на НДК, Огнян Траянов - председател
на управителния съвет на БАИТ, Надя Маринова - управляващ мениджър и съосновател на b2b
Media, Цвети Георгиева - пиар и радиоводещ в
радио Fresh!, Десислава Василева - пиар и медиен експерт, Велислав Русев - главен редактор на
списание Бизнес клуб, Даниел Димитров - издател
на списание Бизнес лейди и списание България
бизнес ревю, проф.Сотир Сотиров - от името
на Индустриален и логистичен парк - Бургас и
Надя Гогова - управляващ партньор на списание
ENTERPRISE.
Класацията „Новатори в образованието“ има
амбицията да провокира обществена дискусия за
нуждата от промяна в сферата на образованието,
която да помогне както на днешните деца и учеПобедителите бяха отличени от доц.д-р Наталия ници да са по-подготвени и успешни в живота,
Футекова - основател на ERP Academy, Ия Петко- така и на обществото ни да бъде по-конкурентно
ва - ръководител на направление „Стратегическо и устойчиво.
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Една година два социални центъра на СОНИК СТАРТ подкрепят деца, младежи и семейства
Своя Първи рожден ден отпразнуваха на 15
ноември 2017 г. децата и екипите на Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи
(ЦНСТДМ) и Център за социална рехабилитация
и интеграция (ЦСРИ) гр.Левски, част от голямото
семейство на СОНИК СТАРТ.
За ползвателите и на двете социални услуги
през тази една година се предоставят условия на
високо ниво. Служителите на СОНИК СТАРТ
ежедневно влагат своята енергия в осигуряването
на нужната подкрепа за деца, младежи и техните
семейства. Подкрепа, която е професионална и за
всекиго различна - индивидуална, многопластова
и оказвана от различни специалисти, но винаги
придружена с разбиране и грижа, и безгранична
топлота.
С Ден на отворени врати и празнична програма
в ЦНСТ Левски екипите посрещнаха малки и
големи, жители и гости на града, представители
на институции и организации; приятели на децата
и съмишленици на каузата на СОНИК СТАРТ
за осигуряване на равен старт на децата и младежите в България, интеграция и превенция на
социалното изключване.
Празникът премина под звучните песни в изпълнение на детски състав при НЧ“Георги Парцалев 1901“ с ръководител Мариета Аспарухова,
младите таланти от школата по акордеон към
Читалището и мажоретния състав с ръководител
Соня Дунева.
Официални гости на тържеството бяха заместник кмета на Община Левски инж.Кольо Доме-

ников, Лена Романова - Директор ДСП, социални работници от ОЗД, Петя Чолакова главен
експерт-„Образование, култура и спорт“, Петя
Станчева отдел административно обслужване,
Ваня Дочева - секретар на МКБППМН, класни
ръководители от ОУ“Максим Горки“.
Екипите на ЦНСТ и ЦСРИ Левски изказаха
своята благодарност на институциите за партньорството, отзивчивостта, разбирането и оказваното
съдействие в хода на предоставянето на социалните услуги през тази една година. Те благодариха
и на всички съмишленици, на присъстващите
гости и участниците в празника - за безценните
подаръци - споделените емоции, подкрепата и ан-

гажираността, съпричастността и приятелството,
които случват добрите дела.
За една година центровете на СОНИК СТАРТ
в гр.Левски успяха да подкрепят стотици деца,
младежи и техните семейства, да утвърдят своята
дейност и популяризират услугите, които предоставят, отваряйки една врата - вратата на увереността в собствените сили за преодоляване на
предизвикателствата, които носи животът на не
малко от нас; на надеждата и вярата – в по-доброто днес и утре и старта на крачките към него.
Светлана Владимирова

Посещение на „Регионална система за управление на отпадъци - Санадиново“
На 18.10.2017г. Община Левски организира
посещение на РСУО-Санадиново за граждани
от град Левски, като целта бе образователна и
информативна. Жителите на нашия град успяха
да видят пътя на отпадъка и неговата преработка в регионалното съоръжение. Допълнителна
информация за наличните съоръжения им бе
предоставена от персонала на РСУО-Санадиново.

инж.Магдалена Русалинова - ръководител ОП,
РСУО-Санадиново, провежда инструктаж на посетителите и разказва за съоръженията за третиране
на отпадъците.

В контролната зала на сградата за механично-биологично третиране на отпадъците.

Надяваме се, че това което видяха и научиха
Александър Маринов - технолог, РСУО-Санадинашите
съграждани ще бъде интерпретирано като
ново – представя технологията за компостиране
на биоразградимата фракция след сепариране впечатления и коментари пред близки и познати,
и зелените отпадъци от разделното събиране в защото нашият отпадък вече ни струва скъпо.
общините, както и степените за пречистване на
отпадните води в ПСОВ.

Финалът на посещението бе на клетката за
депониране на отпадъците, където постъпват
онези, които не са годни за рециклиране или
компостиране, като се уплътняват и запръстяват.

инж.Вероника Славова
гл. експерт, Дирекция „ГиА“
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На 1-ви ноември в община Левски - почит към народните будители
Ученици от СУ„Крум Попов” припомниха историческите факти и събития белязали 1 ноември,
като ден на почит и признателност към народните
будители. С живота и делата си за пробуждане
на националния дух и идентичност останали в
народната памет.

будител и пази българщината.
Той връчи грамоти за успешно участие на ученици от СУ„Крум Попов” в уоркшоп „Магията
на Суми” с участието на японски и български
художници в гр.Павликени и пленер в гр.Левски.

ки се поздравиха под звуците на възрожденски
песни. Поднесени бяха и цветя на паметника на
хан Кубрат и паметника на хан Аспарух .
Денят на народните будители идва за да ни
напомни, че с вяра дух и мъдрост се буди националната свяст и самосъзнание

Викторина подготвена от Петя Чолакова-гл.
експерт „Образование, култура и спорт” с награди
(патриотични книги) доказа отличните знания на
деца и ученици за великите българи.
Зам.-кмета на Община Левски, инж.Кольо Домеников честити празника на всички и пожела
всеки един от нас да е съвременния български

На тържественото отбелязване на Деня на народните будители бяха и кмета на Община Левски
Любка Александрова и Председателят на Об
С-Левски, Дочко Дочев.
Българският трибагреник и снимки на народните
будители получиха присъстващите на празника
пред НЧ „Георги Парцалев 1901”, на който всич-

За Деня на Народните будители НЧ”Пробуда-1928” и ОДЗ”Люляк” с.Малчика, организираха
празник за всички пенсионирани учители и деятели на културата от селото, които бяха поканени
със специално приготвени по този повод покани.

нужда от похвала.
За това, на което те са ни научили, за тяхната
всеотдайност и упоритост в разпространението
на българщината и съхраняването на българските
традиции ние им БЛАГОДАРИМ!
В.Йорданова
секретар на НЧ“Пробуда-1928“

детската градина. Всички заедно (деца и гости)
се забавляваха в подреждането на пъзели с ликове
на будители от далечната минало. Така гостите
имаха възможност да си припомнят работа с деца
и да се потопят отново в работна атмосфера.
Първи ноември е ден за почит не само на предците
Нашите съвременни будители бяха поздравени ни будители, но и на будителите в днешно време,
от секретаря на читалището, а след това с кратка тези които ни карат да мислим. Те са скромни и
литературна програма подготвена от децата от се раздават, без да търсят отплата, без да имат

На 1 ноември - Денят на народните будители, членовете на клуб „Млад възрожденец” при
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци се събраха на
среща - разговор за народните будители. Членовете
изготвиха табло със снимки на известни български възрожденци. Книги за живота и делото на
възрожденците бяха раздадени на всички членове,
които заедно прочетоха и обсъдиха интересни
неща за тях.
Разговора започна с въпроса, на който трябваше

всеки да отговори: „Какво е да си възрожденец?”
А отговорите бяха почти едни и същи- да си
всеотдаен, смел, патриот, честен, да помагаш на
хората в беда и т.н.
След това бяха прочетени стихове от Христо
Ботев, Добри Чинтулов, Иван Вазов. Най-интересно за всички беше общото четене на „История
славянобългарская” от Паисий Хилендарски.
Учениците слушаха с интерес и всички бяха
във възторг от думите на Паисий: „О, неразум-

ний юроде, поради що се срамиш да се наречеш
българин?”
Младите възрожденци бяха единодушни в разговора, който проведоха, че трябва да се гордеят,
че са българи, че ще обичат и пазят своята родина.
А накрая всички заедно изпяха химна на България „Горда Стара планина”.
Ръководител: Петранка Стефанова
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Младите възрожденци от община Левски
с обща програма за учебната 2017/2018г.
Младите възрожденци от община Левски изготвиха обща програма за тази учебна година ,като
заложиха на традиционни за клубовете дейности
свързани с личността на Васил Левски.

Младите възрожденци бяха наградени от Общобългарския комитет „Васил Левски“ гр.София
за участие в Националния конкурс посветен на
180-та годишнина от рождението на Васил Левски.
Те получиха и дарение „Тефтерчето на Левски“ от
кмета на Община Левски, Любка Александрова.
Силвия Йорданова: „През миналата учебна
година общинския клуб и училищните клубове
бяха посветили своите дейности и инициативи
на 180-та годишнина от рождението на Васил
Левски. С желание и креативност те изработваха, писаха, пяха в името на Апостола, за което
и бяха оценени и наградени. С гордост направиха
почетен караул пред паметника на Васил Левски в
и обувки от клуб „Млад възрожденец“ в ПГССТ„- град София и в град Левски. Можем да отчетем
Никола Йонков Вапцаров“ гр.Левски.
една успешна, емоционална и запомняща се година.
На 24 Май „С китка здравец за всеки учител“ Млади възрожденци да продължаваме напред!“
клубовете ще участват в общоградското честване.
Инициативи по места ще имат клубовете посветени и на 3 март с поднасяне на венци и цветя
пред паметника на Апостола на свободата.
През 2018г. клубовете ще отбележат и 170та годишнина от рождението на Христо Ботев
с различни мероприятия. Подготвили са нови
„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и конкурси и инициативи, информира Силвия Йорнародност… “, под този надслов ще се проведе данова - председател на „Общински клуб Млад
благотворителна кампания за събиране на дрехи възрожденец“ гр.Левски.

Живее паметта за стежеровските будители
Денят на народните будители е
празник на духовността, почитта и
преклонението към дейците на културата и просвещението, оставили
трайна следа в живота и мирогледа
на нашия народ. Този празник е на
1 ноември, възстановен е през 1991
година. Село Стежерово също има
своите будители,които са неотлъчна
част от българската интелигенция.
Най-старият известен стежеровски
благодетел - хаджи Стоян Николов е
роден 1780 година в Истижар - турското име на Стежерово, учил се в
Свищов, установил се в Севлиево,
където се оженил за Рада - дъщерята
на поп Никола, ходил на хаджилък.
Гордост е за нас, че той назначава
Петко Рачев Славейков в новопостроеното от Хаджи Стоян училище
в Севлиево.
Стежеровските будители са много,
първото училище в село Стежерово
е открито през 1858 година, учител
в него е даскал Никола. Учителите
се сменяли често. Имената на Димитър Братанов, Илия Кънчев, Михаил
Попсавов, Павел Съйков са описани
с подробности в историята на село
Стежерово, написана от протойерей
Петър Попов.
1907 година се открива прогимназия
в която са учители Лазар Бакалов,
Илия Булев, Тодор Попов, Тодорка Дешкова, Николай Джевлеков,
Костадинка Кожухарова, Тодорина

Ангелишкова, Георги Кожухаров,
Ангел Ангелишков.
1926 година е открита училищна
сграда, която по своите размери говори за стремежа на стежеровчани
към просперитет. През 70години на
ХХ век тя е ремонтирана и много
обновена.

През 1935 година е открито допълнително земеделско училище от
министерството на земеделието по
искане на общината в Стежерово
което е център на община тогава.
В годините след Втората световна
война училището в Стежерово е естествен притегателен център на жадни
за знания стежеровчани и младежи

от другите села. Наред със стежеровските учители са и учителите от село
Божурлука - Йорданова, Банкова,
Николова, Маринова.
Особени са заслугите на дългогодишната директорка на училището
Недялка Костова, на Мария Гечева
и други.
Стежеровските будители са много.
Те извират от дълбините на стежеровското огнище. През настоящата
2017 година в малкия салон на читалището се състоя среща със ПЕТИ
ДОНЕВСКИ. Той е роден в Стежерово преди 70 години, свързал е своя
живот с историята и археологията,
които завършва в Софийския университет „Св.Климент Охридски“.
Работи като археолог в Силистра на
ДОРОСТОЛУМ и повече от 30години
е директор на историческият музей

в град Свищов. ПЕТИ ДОНЕВСКИ
беше посрещнат по стар славянски
обичай в родното си село с хляб и сол.
Той разказа много интересни неща
на стежеровчани, които напълниха
малкият салон на обновеното читалище. Зададоха му своите въпроси.
Срещата премина на много високо
ниво. Пети Доневски не скри своя
възторг от затоплената сграда от климатици на стежеровското читалище.
Всички изразиха своето задоволство
от дейността на кметицата на община
Левски - Любка Александрова, благодарение на неуморната дейност,
на която за читалището в Стежерово
са похарчени близо милион европейски пари. Това е едно признание за
село Стежерово и за стежеровските
будители.
Милена Гераскова

Култура
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СУ„Крум Попов” показа и разказа за живота в училището на
студенти от Софийски университет „Св.Климент Охридски“
На 14 ноември доц.д-р Георги Жечев, ръководител на Магистърска програма „Франкофония,
многоезичие и междукултурна медиация“ и ръководител на катедра „Романистика“ в СУ„Св.
Климент Охридски“ и три студентки от ръководената от него магистърска програма посетиха
СУ„Крум Попов” в град Левски. Те бяха топло
посрещнати от директора Валентина Дженева,
старши учител Росица Георгиева и Петя Чолакова - гл.експерт „Образование, култура и спорт”.

на преподаване и резултатите, които показват
децата. Мария Миланова, възпитаник на СУ„Крум Попов”, която е завършила магистратура
и ще кандидатства за докторантура, видя много
хубави промени в училището с гордост за учителите в него.
На 21 и 22 октомври 2017 година педагогическият
екип на ДГ„Слънце”, гр.Левски участва в организирано обучение в гр.Априлци, по проект „Учим
заедно български език“, финансиран от „Център
за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства“.

Гостите на училището се запознаха с организацията на учебния процес и училищния живот в
едно средно училище в малък български град, а
това е целта на посещението, информира доц.д-р
Изборът на това училище е направен, защото Георги Жечев.
една от студентките, Мария Миланова, е възпиОще от първите часове, впечатлени от гостаник на СУ„Крум Попов” в град Левски, каза топриемството на директора на училището и
доц.д-р Георги Жечев, титуляр на дисципли- учителите и от начина на преподаване, става
ната „Социолингвистика на франкофонското ясно, че престоят им с учебна цел в СУ„Крум
пространство“, задължителна в учебния план на Попов“ - гр.Левски ще е плодотворен.
магистратурата. Посещението е част от изпълнението на учебната програма, която включва
работа в институции и учебни заведения в различни части на България.
Вивиан Патруйо и Марго Аупетит са завършили
бакалавърска степен във Франция и са редовно
записани, първа година в ръководената от доц.д-р
Георги Жечев, магистратура.
Посещението в часовете на старши учител Росица Георгиева, която е била учителка на Мария
Миланова, започна с час по български език на
първи клас. Гостите на училището бяха впечатлени от обстановката в класната стая от метода

Темата на семинара бе „Специфични педагогически технологии на обучението по български език
в мултикултурна среда“. Външната квалификация
е час от планираните дейности по проекта, с квалификационни кредити. Обучението бе проведено
от доц.д-р Евгения Тополска - преподавател във
ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“. Учителите се запознаха с нови технологии и методически решения,
подходящи за работа с деца в мултикултурна среда,
с цел повишаване на ефекта от приобщаването и
интеграцията. Дискутираха се модели за преодоляване на трудностите в обучението по български
език в мултикултурна среда.
НАТАЛИЯ ХРИСТАНОВА

Ръководител на Проект „Учим заедно български език”

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Министерство на
образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

Готови за предизвикателствата на новите технологии
Най-новите и бързо развиващи се области
на високите технологии са биотехнологиите,
фармацевтиката, авиационните и космически
технологии, уредостроенето, компютърните и
комуникационните технологии.
Бързото им развитие води до сигурна възвращаемост. Високотехнологичните сектори на икономиката обикновено реализират много бърз растеж,
нови инвестиции, висока доходност.
Пред младите хора в България стои предизвикателството да се справят с новите изисквания,
да бъдат гъвкави и креативни, добре обучени и
кокнкурентноспособни на пазара на труда.
Затова и учебните планове в частта Информационни технологии за средно училище трябва да
са адекватни на новите икономически изисквания.
Висша форма на проверка за нивото на изграждане на ключови компетентности и дигитални
умения по ИТ е провеждането на Национално
външно оценяване по ИТ в X-ти клас.
Организацията по провеждането на такъв тип
НВО отнема време, а предварителната подготовка
изисква всеки участник да се идентифицира в
платформа с потребителско име и парола в деня

на Средно училище „Крум Попов” се проведе на
12 и 13 юни 2017г.
Участваха 16 ученика, от които 8 достигнаха
необходимия брой проценти.
И макар че от дните на провеждане на НВО по
ИТ са изминали 4 месеца, Соня Дунева, Мариела
Любенова, Захари Захаринов, Полина Ангелова,
Мария Хинова и Ани Антонова получиха своите
Сертификати на 26 октомври 2017г. На среща с
г-жа Валентина Дженева, директор на СУ„Крум
Попов“, те споделиха своите впечатления от необходимостта за НВО по ИТ като метод за проверка
на технологични знания и умения. Госпожа Дженева връчи сертификатите и поздрави учениците
на оценяването.
Външното оценяване протича в два модула. Пър- с постигнатия успех с думите: „Мили деца, ние
вият модул е съставен от 20 въпроса с избираеми сме горди с вашите постижения! Благодарим
и свободни отговори, за които времето за работа ви за достойното представяне на поредното
е 30 минути. Вторият модул е практическа зада- изпитание. Продължавайте все така напред и
ча, за която учениците получават допълнителни нагоре за постигане на вашите мечти и цели!“
Нашите младежи - нашата гордост! Нашите
приложения и условия за изпълнението й. Всеки
ученик, постигнал от 50 до 100 процента и на бъдещи програмисти, готови за срещи с новите
двата модула, получава Сертификат за дигитални технологии!
Мария Владимирова-Дихонова
компетентности.
класен ръководител на XI клас в СУ„Крум Попов”
Национално външно оценяване по ИТ в Х клас

Култура
Плевенската поетеса Христина Комаревска
с нова поетична книга
Премиерата на новата поетична книга
- „Стълба от дим”, на Христина Комаревска се състоя на 9 ноември в Художествена галерия Дарение „Колекция
Светлин Русев“ гр.Плевен.
Христина Комаревска е завършила
Великотърновския университет „Св.
Св.Кирил и Методий“. Работила е като
репортер и редактор. Председател на
Дружеството на плевенските писатели.
Член е на Съюза на българските писатели в София и член е на СБЖ (Съюза
на българските журналисти).

В момента е секретар на Дружеството
на журналистите в Плевен. Два пъти е
носител на годишната награда на Община Плевен за поезия „Рена Попова“
за книга, а през 2016 г. за цялостно
творчество. Има Първа награда в Дванадесетия национален конкурс за поетеси
„Дора Габе“ на Съюза на българските
писатели и Община Генерал Тошево;
почетна грамота от СБП 2016 за принос
към българската литература и други
отличия от национални и международни
литературни конкурси, като „Мелнишки
вечери на поезията“, Кулски поетичен
панаир, „Искри над Бяла“, „Свищовски
лозиици“, „Лирични гласове“, както и
от клуба на ЮНЕСКО за литература и

наука в Гърция. Превеждана е на чужди
езици в сборници и алманаси.
В деветата си поетична книга плевенската поетеса Христина Комаревска
рисува с мъдрост, зряло чувство и въображение пътят към себе си и света.
Авторката, Христина Комаревска:
Над огъня на житейските илюзии се
вие дим, колкото тъжен, толкова и
пречистващ. Пречи да виждаме в яснота небесната синева, носи сажди
- спомени в паметта, рисува графики
- толкова нетрайни, че се усъмняваме
в тях - дали са мечти или сбъдване.
Просто дим, който ни обозначава.
Вдишваме носталгично дъха на стърнище, там е зряло и жито, издишваме
с упование за озон и дъжд, и... отново.
Колкото по-нагоре се издигаме, толкова
по-изтъняват перилата на стълбата
от дим, която ни прави човеци.
Плевенската писателка Спаска Гацева за новата книга на Христина
Комаревска:
Деветата си книга Христина Комаревска е кръстила “Стълба от дим”.
Хубаво заглавие, подплатено с хубава
поезия. В полусънната рамка на своя
Октомври тя се чувства добре. Все
повече се е приближила към себе си.
Заключила е входната врата - да не
избягат мечтите й. Грижовно е запазила трохи за птиците, които ще
кацат в студеното време на перваза
й. А и за “черни дни”.
Мъдра книга. И когато е прозорлива.
И когато си мълчи. И се пита колко е
висок простора й.

бр.10, 27 ноември 2017 г.

8

Учител от ДГ„Слънце”
с награда от Национален конкурс
Севдие Алиева, учител в ДГ„Слънце”, гр.Левски спечели престижното отличие „Мисия учител” в
25-то издание на Националния
ученически конкурс „Родолюбие”,
под наслов „Горди с историята
и духовните си достижения - 10
години България в Европейския
съюз“. Наградата за първо място за
учителска разработка бе връчена
от д.ик.н.Янка Такева.

Тържествената церемония по
награждаването се състоя на 10
ноември 2017 г. във Военно историческия музей в София. Конкурсът
традиционно се осъществява със
съдействието на Министерството
на образованието и науката, Историческия факултет на СУ„Св.
Климент Охридски”, Синдиката
на българските учители, ТАНГРА
ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на
преподавателите по история в
България, Националния исторически музей и Националния
военноисторически музей, които
дават свои специални награди на
отличените ученици и учители. Сред
официалните гости на събитието
бяха инж.Татяна Михайлова, зам.
министър на Министерството на
образованието и науката, Наталия
Михалевска директор на Дирекция
„Образование на българите зад
граница и училищна мрежа” в
МОН, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София-град, и др.”

Представеният добър педагогически опит реализиран в ДГ„Слънце”,
гр.Левски насочен към успешна
социализация и изграждане на
пътна култура у децата е отличената разработка на Севдие Алиева
Севдие Алиева: „За оценяването
на постиженията на участниците
са привлечени компетентни специалисти. В конкурса със свои
разработки участваха учители,
ученици и научни ръководители
от цялата страна.
“Многопрофилна Болница
за
Активно
Лечение-Левски” ЕООД
________________________________________
5900 гр.Левски, ул.“Н.Й.Вапцаров”№5
тел: 0650 82248
email: mballev@mail.bg

БЛАГОДАРНОСТ
През месец ноември 2017 г., народният представител от 15 МИР Васил Антонов направи
предметно дарение на “МБАЛ Левски” ЕООД.
Дарени бяха:10 телевизора; 5 хладилни шкафчета; 10 комплекта чаршафи и 20 одеала,
които вече са разпределени по отделенията и са
на разположение на пациентите.
Благодарни сме на г-н Антонов за жеста, който
направи към нас и нашите пациенти.
С уважение,
Евгения Иванова:
Управител на “МБАЛ Левски” ЕООД

