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Обществено обсъждане на проекта за бюджет 2018
на Община Левски
Кметът на Община Левски - Любка Александрова благодари на всички уважили поканата
за публично обсъждане на проекта за бюджет
2018, на 15 януари.

„Приемането на бюджета на една община е
най-важният акт и е важно да се чуят мненията
и предложенията на гражданите. Приемайки
бюджета хората трябва да имат усещането
и вярата, че по възможно най-прагматичния и
най-разумния начин ще се вложат средствата,
с които ще разполага общината.” - подчерта
Любка Александрова.
Директорът на Дирекция „БФС” Марин Маринов
представи основните параметри на проекто-бюджет 2018, като каза, че при съставянето му са
отчетени показателите за изминалата година,
съобразен е с макроикономическата рамка и
показателите заложени в националния бюджет
за 2018г. и действащите размери на ставките за
местни данъци и такси и цени на услуги.
„През 2018 г. имаме различни заложени ръстове в национален мащаб по общинския бюджет. 14.8% са за делегирани дейности, ръста
за капиталови разходи е 6.5% и 4.9% е увеличен
трансфера за местни дейности. В делегираните
от държавата дейности най-силно е увеличението за здравеопазване и образование, съответно

22.1% и 16%...”, посочи Маринов. Отчетен беше
и спадът на приходи от местни данъци такси,
резултат от намаляване на броя на населението,
което налага набелязване на мерки за контрол
и проверка на място. Проекта за бюджет 2018
на Община Левски възлиза на 11 866 599 лв.
Приходите с държавен характер са в размер на
7 217 530 от тях за делегирани държавни дейности средствата са 6 406 835 лв., приходите с
общински характер са 4 649 069 лв.
Общия размер на средствата за капиталови
разходи е 974 136лв.
Инвестиционната програма на Община Левски за 2018 г. предвижда мащабна дейност за
рехабилитация и ремонт на пътища и улици
в гр.Левски и населените места на общината, пътища от общинската пътна мрежа, които
бяха посочени в отговор на поставен въпрос./
подробна информация е достъпна на сайта на
Община Левски/.
Заложен е основен ремонт и на художествената
галерия и ремонт на покривите на общинска
сграда в с.Българене и МБАЛ-Левски. Предвидени са строително монтажни работи /СМР/
на физкултурния салон на СУ„Крум Попов” с
изграждане на газова отоплителна инсталация
и сградата на ПГССТ„Н.Вапцаров” в гр.Левски.
„С бюджет 2018 са осигурени необходимите
кредити за всички бюджетни дейности, чрез
които Общината изпълнява задължението си към
населението на общината и населените места.”посочва в доклада си относно приемането на
бюджета на Община Левски кмета на общината
Любка Александрова.
Подробна информация за проекто-бюджета
на Община Левски за 2018г. е публикувана на
сайта на общината.

Кметът на община Левски
награди Мариела Любенова

за изключителни спортни постижения
Националната състезателка Мариела Любенова,
световен вицешампион и двукратен европейски
шампион по карате Киокушин, получи наградата
на Община Левски за изключителни спортни постижения през 2017 г.
Кметът на Община Левски - Любка Александрова връчи грамота и парична награда на Мариела,
гласувана единодушно на редовно заседание на
ОбС-Левски.
С изключително топло чувство Любка Александрова поздрави Мариела, дългогодишна състезателка по карате от СКК„Киокушин“ гр.Левски, вече
национална състезателка, и каратеките от клуба за
високите постижения през годините.
”За мен е чест и гордост да поздравя Мариела и
всеки един от вас за дръзновението, за огънчето
,което носите в душите си. Град Левски е късметлия с хора като вас, сенсей Милен Петров и Росица
Петрова, с примера, който давате с постиженията.” каза Александрова и пожела нови успехи на
които да се радваме.
Мариела, която вече е национална състезателка с
първо кю и кафяв колан, 9 години тренира упорито
и сбъдва мечтите си благодари на БККФ (Българска карате киокушин федерация), на Общината, на
сенсей Милен Петров и родителите си, на всички за
подкрепата. Тя продължава упорито тренировките
за предстоящи победи.

СБУ награди директора на ОУ“Максим Горки“
На 15.12.2017 г. в София бе проведена тържествена церемония за номинираните в заключителния
етап на Националните конкурси на Синдиката на
българските учители за 2017 година - „Синдикалист на годината“, „Журналист на годината“,
„Най-добър социален партньор - Директор“,
„Най-добър социален партньор - Кмет“.
Събитието бе уважено от Министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев, Президента
на КНСБ - Пламен Димитров, Директора на Европейския синдикален комитет по образование
- Сюзън Флокен, Съветника в Интернационала
на образованието - Мартин Рьомер, директори
на училища и детски градини, кметове, журналисти, синдикалисти от цялата страна.
Сред наградените в Конкурса „Най-добър социален партньор - Директор“ бе Даниела Ценкова
Георгиева - Директор на ОУ„Максим Горки“,

гр.Левски.
Честита награда, госпожо Георгиева!
На Вас и синдикалните членове на организацията на СБУ в ОУ„Максим Горки“ желаем
здраве, нови успехи в учебно-възпитателната
работа и ползотворно сътрудничество.
Дора Давидова-Общ. КС на СБУ - Левски

В приятелски разговор протече срещата на кмета
на общината с каратеките от СКК„Киокушин“ на
21 декември. Момичетата и момчетата от клуба с
радост разказаха за това как и къде са спечелили
медалите, които красяха гърдите им.
Сенсей Милен Петров благодари на Мариела, за
това, че заедно с нея сбъдна и своята мечта.
Изключително успешната изминала година е добър
старт за новата.
Радио„Левски” и вестник „Левски днес” са съпричастни на дейността и постиженията на СКК„Киокушин“ гр.Левски и неговите състезатели от създаването му до днес.
С радост и гордост ще съпреживяват успехите на
нашите каратеки и през 2018г. заедно със своите
слушатели и читатели.
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:

● С решение № 370 определи Председателя на Здравната комисия към Общински съвет - Левски за представител в комисията за изработване на областна здравна карта, като
при невъзможност за участие на определения представител в заседанията на комисията, той ще бъде заместван от Кмета на Община Левски.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 371 прие Общински план за противодействие на тероризма в община Левски, като възложи на
кмета на общината последващите действия.
● С решение № 372 даде съгласие Община Левски да
участва в Асоциацията по ВиК в обособена територия
Плевен, като определи за представител на Община Левски
в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена
територия Плевен - Любка Веселинова Александрова,
Кмет на Община Левски. A при невъзможност за участие
на определения 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.
Упълномощава 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 15.01.2018г., както следва:
- „за” Одобрение и приемане на обобщена инвестиционна
програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –
гр. Плевен.
- „за” Одобрение и приемане на подробна инвестиционна
програма за 2017г. на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр. Плевен.
- „за” други.
● С решение № 373 НЕ прие предложената План-сметка
на необходимите средства за заплащане на услугите по
събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци,
както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община
Левски за 2018г. и определяне размера на таксата за
услуги по събирането, извозването и обезвреждането
в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване в населените

места за 2018г.
● С решение № 374 НЕ прие уточнения план на капиталовата програма за 2017г. на Община Левски.
● С решение № 375 и 376 актуализира Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за продажба” със следните имоти:
- Поземлен имот с № 000340 с НТП „Овцеферма“ с
площ 1.228 дка, местност „Тараклъка”, категория IV в
землището на с.Градище, като дава съгласие за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване при първоначална
тръжна продажна цена 900.00 лв.
- Имот № 000137 с НТП „Овцеферма“ с площ 0.760 дка.,
категория на земята при неполивни условия: пета, в землището на с.Козар Белене, като дава съгласие за продажба
чрез публичен търг с явно наддаване при първоначална
тръжна продажна цена 340 лева.
Възложи на кмета на Община Левски следващите процедури по продажба на имота.
● С решение № 377 oтложи за месец януари 2018г. приемане
на решение за удължаване срока на сключен договор за
наем на пасища, мери общинска собственост до края на
стопанската 2017/2018г. с Красимир Христов Великов
от с.Аспарухово.
● С решение № 378 одобри подробен устройствен план
- парцеларен план за трасе на електронна съобщителна
инфраструктура - оптична кабелна мрежа на територията на Община Левски - етап ІV през общински имоти
в землището на гр.Левски, с.Аспарухово и с.Малчика.
Даде съгласие за учредяване на право на прокарване - безвъзмездно съгласно чл.281а, ал.1 и чл.295, ал.7 от Закона
за електронните съобщения /ЗЕС/ на трасе на електронна

съобщителна инфраструктура-оптична кабелна мрежа на
територията на община Левски - етап ІV, през общински имоти в землището на гр.Левски, с.Аспарухово и с.
Малчика, общ. Левски, обл.Плевен с обща дължина на
сервитутната ивица - 9 801м. и площ - 9 801 кв.м.
● С решение № 379 реши да се приготвя храна в стола
на СУ„Крум Попов“ гр.Левски, като се предприемат
необходимите действия от директора на училището за
регистриране на кухненския блок като „Училищен стол с
кетъринг“, за осигуряване обедното хранене на учениците
на целодневна организация на учебния ден в средищно
училище ОУ„Максим Горки“ гр.Левски.
● С решение № 380 награди Мариела Николаева Любенова
за изключителни спортни постижения през 2017 година,
национален шампион, двукратен европейски шампион и
световен вицешампион по карате Киокушин, с грамота
и парична награда в размер на 500 лв.
● С решение № 381 отпусна финансови средства на семейство с репродуктивни проблеми в размер на 1500 лв., подали
заявление с входящ номер РД - 94.00 - 1825/18.12.2017г.
от бюджета за 2018г.
● С решение № 382 промени решение № 294/01.03.2005г.
за отпускане на финансови средства на бъбречно болните на хемодиализа на територията на Община Левски,
както следва:
Да се изплащат ежемесечно по 30 лв. на бъбречно болни
на хемодиализа и бъбречно трансплантирани на територията на община Левски от бюджета на общината.
● С решение № 383 отпусна финансови средства в размер
на 100 лв. за лечение на Георги Александров Димитров
от с.Асеновци.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 384 реши Общинската администрация да
представи за разглеждане от комисиите в ОбС „План за
действие по оптимизиране на системата за управление на
отпадъците и за намаляване на разходите за дейността”.
Предвидените действия да обхващат всички елементи
на системата - граждани, ЮЛ, ОП „БКС”, Регионално
депо, контрол, други организации и фактори, свързани
с проблема.
Предвидените действия да са ясно формулирани, с отговорници за изпълнението, със срокове и измерими
показатели за проследяване на резултата.
Всички действия да са предвидени за изпълнение през
2018г. Междинни отчети за извършеното да се представят
за обсъждане на сесиите на ОбС през април и септември,
а окончателен отчет за резултатите от действията - при
приемането на План - сметката за 2019г.
● С решение № 385 одобри План-сметка за необходимите разходи за заплащане на услугите по събиране,
извозване, обезвреждане на битови отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на територията за обществено
ползване в населените места на Община Левски през
2018г., съгласно приложение №1.
Определи такса за битови отпадъци за жилищни имоти на
физически и юридически лица, на база данъчната оценка
на имота намиращи се на територията на гр.Левски за
2018г., както следва:
○ сметосъбиране и сметоизвозване - 4.2 промила /3.2
за 2017г./
○ обезвреждане в депа за битови отпадъци - 1.7 промила
/1,7 за 2017г./
○ чистота на територии за обществено ползване - 1.1
промила /0.5 за 2017г./
Определи такса за битови отпадъци на нежилищни имоти
на физически и юридически лица - застроени и незастроени
дворни места и парцели с производствено, търговско и
др.предназначение, производствени, административни,
помощни складове и други сгради, намиращи се на те-

риторията на гр.Левски за 2018г. на база определената
по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ данъчна оценка на имота,
както следва:
○ сметосъбиране и сметоизвозване - 3.6 промила /3.6
за 2017г./
○ обезвреждане в депа за битови отпадъци - 2.5 промила
/2.5 за 2017г./
○ чистота на териториите за обществено ползване - 0.4
промила /0.4 за 2017г./
Определи такса за битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица, намиращи се на
територията на останалите населени места в Община
Левски - Козар Белене, Варана, Асеновци, Аспарухово,
Градище, Малчика, Българене, Обнова, Изгрев, Трънчовица, Стежерово и Божурлук, за 2018г. на база данъчната
оценка на имота, както следва:
○ сметосъбиране и сметоизвозване - 4.5 промила /3.4
за 2017г./
○ обезвреждане в депа за битови отпадъци - 1.7 промила
/1.7 за 2017г./
○ чистота на териториите за обществено ползване - 0.9
промила /0.4 за 2017г./
Определи такса за битови отпадъци на нежилищни имоти
на физически и юридически лица - застроени и незастроени
дворни места и парцели с производствено, търговско и
др. предназначение, производствени, административни
складови помещения и други сгради, намиращи се на
територията на следните населени места в Община Левски
– Козар Белене, Варана, Асеновци, Аспарухово, Градище,
Малчика, Българене, Обнова, Изгрев, Трънчовица, Стежерово и Божурлук за 2018г. на база определената по чл.20
и чл.21 от ЗМДТ данъчна оценка на имота, както следва:
○ сметосъбиране и сметоизвозване - 3.4 промила /3.4
за 2017г./
○ обезвреждане в депа за битови отпадъци - 2.8 промила
/2.8 за 2017г./
○ чистота на териториите за обществено ползване - 0.6

промила /0.6 за 2017г./
Не се събира такса за:
○ сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не
се предоставя от общината;
○ сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма
да се ползват през цялата година и е подадена декларация по чл.16, ал.3 от Наредба № 6 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Левски.
○ сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, стопанисвани от юридически лица-регистрирани по Закона за
народните читалища;
○ сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане в депа
за битови отпадъци и чистота на територията за обществено ползване на имоти, намиращи се на територията
на Община Левски - собственост на лечебни заведения,
регистрирани на основание чл.9, ал.1, т.1, и ал.2 от Закона
за лечебните заведения.
Такса битови отпадъци се заплаща в предвидените в ЗМДТ
срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти.
План - сметката се приема с дефицит, който ще бъде
дофинансиран от собствени приходи на община Левски.
● С решение № 386 одобри промяна на капиталовата
програма по обекти, съгласно приложение № 3.
Одобри разпределението на освободените от капиталовата
програма собствени бюджетни средства в размер на 44 659
лв., като увеличава Функция 08” Икономически дейности
и услуги”, дейност „Други дейности по икономиката”,
параграф 1000 ”Издръжка” с 44 659 лв.
Задължи Кмета на Общината със Заповед да отрази промяната по бюджета и капиталовата програма в бюджета
на Общината за 2017г.

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

Общество
Започва ремонт на път от общинска пътна мрежа по проект на Община Левски и община Турну Мъгуреле по програмата за трансгранично сътрудничество
Interreg V-A Румъния - България 2014-2020г.
С позитивни темпове и в срок се реализират дейностите в община Левски по проект „L-TEN - Linking TEN
through better connection between tertiary nodes Turnu Magurele and Levski for sustainable development of the area”
съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020г. и
по договор за предоставяне на национално съфинансиране.
Община Левски, партньор по проекта, сключи договори с изпълнителите на обществени поръчки по проекта и през месец март 2018 г. започва строителството на пътния участък от общинска пътна мрежа, част от
републиканската пътна мрежа.
Началото на пътният участък е в с.Обнова на кръстовище (открит път), а краят е връзка с рехабилитиран
път. Път PVN 1110 Обнова-Каменец с общата дължина е 7 068,00 м., от нея 2 268 м. е през населено място с.
Обнова. Общинската отсечка, която свързва общините Пордим и Левски е изцяло разположена на територията
на гр. Левски.
Изпълнителят на обекта за рехабилитацията и реконструкцията на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец
от път I-3 км 6+800, км 0+000 (работен км) до км 13+868, км 7+068 (работен км) е „Техно Строй България”ООД гр.София, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България и по договор за предоставяне на
национално съфинансиране” на обща стойност 4 306 123.09 лв.
Строителният надзор при извършването на рехабилитацията и реконструкцията на общинския път ще
упражнява „Проект Експерт Контрол” ЕООД гр.Самоков.
Консултантските услуги по управление на проекта „L-TEN - Linking TEN through better connection between
tertiary nodes Turnu Magurele and Levski for sustainable development of the area” ще се изпълняват от „Проджект
Партнерс” ЕООД гр.София.
Доставката на оборудване за управлението на трафика по проекта ще изпълнява “Институт за транспортни
изследвания” ЕООД гр.София.
Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец с възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътната основа и отводняване за осигуряване на
условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.
Основната цел на проекта е да подобри връзката между основната и широкообхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като “предмостие” за съвместна транспортна система.
Общият размер на бюджета на партньора Община Левски е 2 596 171, 34 евро, от които: безвъзмездната
финансова помощ от ЕФРР е 2 206 745, 64 евро; националното съфинансиране е 337 502, 27 евро и размера
на собствения принос е 51 923, 43 евро.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
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Изпълнение на
дейностите по проект
„Активни младежи в
община Левски”.
Отчет
На 05.04.2016 г., Кмета на Община Левски
подписа договор за безвъзмездна финансова
помощ по ОП„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., приоритетна ОС1, Програма
„Активни” за изпълнение на проект „Активни
младежи в община Левски”.
Основната цел на този проект беше да се
идентифицират 50 лица, на възраст от 15г. до
29г., които не учат, не работят и не са регистрирани в БТ с цел да бъдат мотивирани да се
върнат на пазара на труда или на училищната
скамейка. Целевата група беше сформирана
при провеждане на Спортен турнир за младежи до 29г. в гр.Левски и стрийт парад в три
населени места в община Левски - с.Козар
Белене, с.Малчика и с.Обнова. По време на
проведените мероприятия лицата бяха запознати с целите на проекта, възможностите,
които имат участниците и начина за участие в
проекта. Сформираната Целева група от идентифицирани лица премина през мотивационно
обучение, което беше с продължителност 18
часа и на него участниците получиха знания
и умения за активно поведение на пазара на
труда: подготовка на документи за кандидатстване за работа, представяне пред работодател, използване на позитивното влияние на
групата за търсене на работа. Обучението
приключи с получаване на Сертификат за
преминато обучение.

Ученици от ОУ„Максим Горки”
участват в извънкласни дейности по проект „Твоят час”
На 2 декември две от групите - „История и изкуство”
и „Развитие на практическите умения в пети клас” с
ръководители Уляна Брункова и Клавдия Хинова са
реализирали дейност на тема „Да опознаем Европа”,
информират от училището. За работа с децата са
поканени доброволци от Младежки екип Европа
Team Europe Junior Bulgaria към Представителството на Европейската комисия в България - Мария
Гуляшка и Георгия Косева. Гости на събитието са
били учители, родители и приятели.

„Тръгнахме с желанието да „създадем” нашата
Европа, което мотивира децата да покажат всичко
научено. Учениците представиха дванадесет архитектурни обекта харесвани от тях. С интересни
факти реализираха пътешествие из различни държави и различни епохи. Без да се съобразяваме с
хронологията тръгнахме от Амстердам и вятърните
мелници, Партенона на Акропола, продължихме
към храм - паметника „Св. Александър Невски”,

Триумфалната арка в Париж, Айфеловата кула, сграда „Европа” - новият символ на Съвета на Европа
в Брюксел, Биг Бен в Лондон, наклонената кула
в Пиза, сградата на парламента в Унгария, Бранденбургската врата в Берлин и приключихме с Гран
Виа - мадридският „Бродуей” и римския Колизеум.
Символиката на 12-те звезди впечатли учениците.
Те смятат, че създателите на този символ са вярвали,
че чрез кръга единството на звездите преминава във
вечността.”- споделят ръководителите.
Доброволците Мария и Георгия са разказали за
своята доброволческа дейност, за мисиите в Брюксел
и за приятелите им в България, които не са граждани на Европа и не могат да са част от свободното
пътуване в Европа. Под формата на Тренинг децата
са научили повече за езиците на другите държави,
разпознали са символите им и са ги обозначили на
картата на Европа. С танци игри и награди за знания,
изживяването е било незабравимо,са споделили
децата на страницата на Младежки екип Европа.
Учениците от клуб „ИТИ Знайко“ в ролите на
учители са представили пред съученици и учители
презентационните си умения достъпно за да бъде
научено и разбрано.
Празничната атмосфера в училището през декември е допълнена с компютърни коледни рисунки
на учениците от клуб „ИТ за малки“, с които те
пожелават на всички „Весели коледни и новогодишни празници, изпълнени с много здраве, обич
и късмет!“

След приключване на мотивационното обучение, 40 лица от целевата групата преминаха
през професионално обучение за придобиване
на знания по професията „Работник в озеленяването”с продължителност 300 часа от които
108 часа теория и 192 часа практика. При
успешното приключване на обучението от
всички участници те получиха Свидетелства
за професионална квалификация „Работник
в озеленяването”, специалност „Озеленяване
и цветарство”. В изпълнение на проекта след
приключване на професионалното обучение
31 лица от целевата група бяха назначени на
работа в община Левски с продължителност
на заетостта от 4 месеца до 6месеца, съгласно
изискванията на проекта. Като резултат от изпълнението на дейностите по проекта можем
да посочим, че след неговото приключване
3 лица от целевата група са се върнали в
училище, а 1 лице е назначено на постоянен
трудов договор.
Екип за управление на проекта

Общество
Младите възрожденци в община Левски отбелязаха
170-та годишнина от рождението на Христо Ботев
По повод 170-та годишнина от рождението на
Христо Ботев, една от най-ярките личности от
националната ни история, общинските клубове
„Млад възрожденец” проведоха литературни четения, направиха изложби и дискусии. С дълбока
почит към поета и революционер Христо Ботев
в община Левски отбелязаха рожденият му ден
на 6 януари.
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Младите възрожденци от
с.Асеновци с отличия
от национален конкурс

Младите възрожденци се запознаха по-подробно с
живота и делото на великия революционер, четоха
Само ден след посрещането на новата 2018 годинегови стихове, а след това в библиотеката беше на, получихме наградите от национален конкурс
направена изложба с таблото и книги на Ботев, на тема: ”Апостолът - неподвластен на времето”,
които ще бъдат препоръчани на читателите.
чийто организатор беше НЧ„Васил Левски 1928”
Петранка Стефанова-читалищен секретар
гр.София. В този конкурс участниците трябваше
***
да се представят по свой избор с есе, разказ,
стихотворение, рисунка, като бяха разделени по
възрастови групи.

Клуб „Млад възрожденец“ - СУ„Крум Попов“

Учениците от клуб „Млади Възрожденци“ при
ПГССТ„Никола Й. Вапцаров“ гр.Левски отбелязаха 170 г. от рождението на Христо Ботев с презентация за живота и делото на революционера, която
представиха на свои съученици. Презентацията
завърши с дискусия на тема: „Ботевите стъпки
Клуб „Млад възрожденец” при НЧ„Съзнание към вечността“.
Мариета Михайлова
1894” с.Асеновци на своя сбирка изготви табло
р-л
на
клуб
„Млад
възрожденец“
със снимки на Христо Ботев и негови материали.

На Стефанов ден в с.Стежерово

(100 години от рождението на професор - доктор Стефан Станев)
На 27 декември е Стефанов ден. В село Стежерово
си спомнихме за един неуморен радетел за просвета
и книжнина - роденият в село Стежерово преди
100 години, проф.д-р. Стефан Станев. Завършва
с отличен успех държавната търговска гимназия
„Димитър Хаджи Василев“ в Свищов през 1936г.
Той е един от първите младежи /тринадесети по
ред/ записан за обучение в новооткритото на 8ноември 1936г. висше търговско училище „Димитър
А.Ценов“ в Свищов. Любознателният младеж
завършва с отличие и висшето си образование,
приет е за стажант асистент по статистика във
висшето училище. Специализира статистика във
Виенския университет /1947-1948 г./ и в Чехословакия. Пет години - юни 1950г. до декември 1955
г. е ректор на свищовската стопанска академия
„Димитър А.Ценов“ в Свищов. До края на живота
си е изпълнявал важни и отговорни държавни
функции - 1956г. началник на управление „висше
образование“ при министерството на културата, зам.председател и по-късно председател на
централното статистическо управление, 1976г.
зам-министър в министерството на информацията
и съобщенията, 1979г. посланик на Република
България във Венесуела, 1980г.
Ерудираната личност на проф.д-р. Стефан Станев
безспорно е останала в спомените на съвременниците му от Стежерово. В стежеровското читалище
е останало оригиналното, уникално явление в
културният живот на Стежерово - ФАРСА. Идеята
е да се отпразнува именният ден на Стефан Станев. Организирана е забава на която майката на

От клуб „Млад възрожденец” при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци взеха участие Радостина
Иванова и Шазие Живкова с разказ и есе във
възрастова група 15 -17 год. Фатме Арсениева и
Любомир Георгиев изпратиха свои стихотворения
за Апостола във възрастова група 18 -25 год.
Любомир Георгиев беше отличен със своите
стихотворения „Клетва пред Левски” и „Пред
паметника на Апостола”на ПЪРВО МЯСТО в
конкурса, за което се гордеем с него.Всичките ни
четирима участници получиха грамоти и книгата
на Христина Йотова „Левски”.
Пожелавам им през новата 2018 година да са
най- вече здрави, все така активни и постоянни,
да имат нови творчески успехи, за да се гордеят,
че са истински ВЪЗРОЖДЕНЦИ - продължители на делото на Апостола и останалите народни
будители!
БРАВО, МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ! ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!
Петранка Стефанова - ръководител на клуб
„Млад възрожденец”

именника и момичетата са подготвили сладкиши,
направени са специални покани, стежеровската
музика свири хора, валс, ръченица. Разиграва се
весела поща. Тази забава продължава до ранни
зори. Ето как си спомня ФАРСА един от приятелите на Стефан в Стежерово, - Васил Влайчев
„...Забавата като че ли започна отначало. По
онова време един от номерата беше да се говори
по радио, за телевизия още не ни идеше наум. За
радио бяхме приспособили един дървен сандък
облепен с хартия. Лампите в салона едва светеха. Светеше и със своя светлина една лампа на
сцената. Говорителят, който обикновено беше
Стефан, беседваше на няколко езика - френски,
немски, есперанто и български. Същият прозираше на книжния екран и ето ти тебе не само
радио но и телевизия.“- Влайчев пише по-нататък в спомените си “... А когато1945г. доаенът
пристигна на сцената яхнал едно магаре с осем
глави лук, които символизираха осемгодишнината
от основаването на ФАРСА. Наистина славни
времена бяха тогава“.
Целокупната научно-изследователска дейност
на проф.д-р.Стефан Станев се състои от 95 отпечатани научни публикации, 2 непобликувани
научни монографии, 120 статии в текущия печат,
44 рецензии, 19 научни публикации в чужбина и
4 академични учебника.
Безспорно за стежеровчани проф.д-р.Стефан
Старият квартал на Стежерово, където е живял
Станев е един недостижим връх, един незагасващ Стефан Цанев. Картината е нарисувана от Богонароден будител, който ако беше жив, щеше да мил Бакалов.
навърши 100 години.
Милена Гераскова

Общество
Коледна благотворителност в гр.Левски
и с.Малчика
Учениците от СУ„Крум Попов” в
***
Левски изработиха красиви коледни и
В навечерието на най-светлия хрисновогодишни картички и сувенири за тиянски празник - Коледа, НЧ”Произложба - базар, която беше открита буда - 1928” с.Малчика с помощта на
днес в Общината.
кметството подари „Коледни усмивки”
на хората със специални потребности.
„Дядо Коледа посети домовете им
и освен скромните подаръци, подготвени от нас искахме да подарим на
тези хора и усмивки и добро настроение от срещата с добрия старец.”,
каза Валентина Йорданова секретар
на НЧ“Пробуда - 1928“

Със събраните средства ще бъдат
купени хранителни продукти за децата
от Центъра за настаняване от семеен
тип за коледните и новогодишни празници, каза деветокласничката Галя
Иванова. Тя, осмокласника Лоренцо
Горанов и учениците от училището
искат и с каквото могат ще помогнат.
Пожелават на всички да са живи,
здрави и усмихнати.

Коледа в ОУ„Максим Горки“- гр.Левски
И тази година в ОУ„Максим Горки“-гр.Левски витае коледното настроение.
Подготвихме писмата до Дядо Коледа за децата от детските градини,
поздравихме ги и ги поканихме заедно да запалим коледните светлини
в училище.

На 12.12.2017г. нетърпеливи дечица
от ДГ„Слънце“ и ДГ„Локомотив“ гр.Левски пристигнаха, за да пуснат
своите желания в пощенската кутия
на Дядо Коледа.
Звънките гласчета на вокална група
„Усмивка“, с ръководител г-жа Бойка
Русанова огласиха училищния двор.
Специален гост на тържеството бе
Дядо Коледа със Снежанка и неговите
невероятни помощници - джуджетата.
Настроение, усмивки и празнична
заря съпътстваха празника. Училището грейна!!!
Благодарим на нашите спонсори
- г-н Христо Христов и г-н Стефан
Газдов за подкрепата, която ни оказаха. Благодарности и към г-жа Стела Симеонова за организацията на
празничната заря.
Адмирации и към нашата водеща,

г-жа Боряна Ангелова.
С гордост г-жа Даниела Георгиева
- директор на ОУ„Максим Горки“
награди класиралите се ученици в
коледното математическо състезание.
Поздравления за Диян Дианов Димитров от Iа кл., Боян Анатолиев Пенчев
- 1б кл., Йоанна Евгениева Ангелова
- 1б кл., Симона Иванова Николова 1б кл., Деан Валентинов Спасов-IIIа
кл., Ивиана Юри Иванова-IVб кл.,
Светослава Десиславова Савева- Vа
кл., Иван Николаев Иванов-VIIа кл.,
Иван Даниелов Кирков - VIIб кл. и
техните учители: г-жа Снежанка Георгиева, г-жа Силвия Чолакова, г-жа
Гюлчирай Рюстемова, г-жа Галина
Кирилова, г-жа Валентина Иванова
и г-жа Даниела Досева.
Пожелаваме им още много успехи
занапред!
Не спират дотук коледните вълнения в училище. С мисли към доброто
ученици и учители съдействаха за
осъществяването на една благородна
кауза - „Да подарим книга“ на децата
от Центъра за настаняване от семеен
тип в нашия град.
Училищното ръководство и педагогическата колегия изразяват своята
признателност и благодарност към
всички деца и техните родители за
съвместната работа в училище.
Бъдете здрави и благословени през
Новата година!
Комисията по Маркетинг и реклама

бр.1, 26 януари 2018 г.

5

СУ„Крум Попов” в град Левски се включи активно
в Националната седмица на четенето
клас в петък любими приказки, а
след това участваха и в тържеството
на училището.
Изминалата седмица е била изпълнена с интересни и забавни игри и
състезания за учениците от първи
до четвърти клас. Любими приказни
герои са оживявали за да разкажат за
своето участие в приказката. Проведени са състезания „Най-добър четец”
и „Най-добър разказвач”. Децата са
попълнили и анкета ”Защо чета”.
Много деца са подарили книжка на
училищната библиотека. Проведен е
и маратон на четенето за учениците
от първи до четвърти клас
Директорът на СУ„Крум Попов”
Валентина Дженева поздрави всички
и с благодарност връчи сертификати
Любка Александрова, представители за активно участие в Националната
на общината и институции четоха седмица на четенето.
на учениците от първи до четвърти
„Четенето е изключително важно
днес, защото носи знанието за моженето, за постигане на мечтите.
Деца обичайте книгите, четете и
мечтайте…”, пожела кметът на Община Левски Любка Александрова
на тържеството в СУ„Крум Попов”
по повод приключването на Националната седмица на четенето.

Култура
Кметът на Община Левски
ориса първото родено през 2018г. бебе от община Левски
Кметът на Община Левски Любка Александрова
ориса първото родено през новата година бебе
от община Левски за бебе на 2018г. и поздрави
акушер-гинеколозите в АГО на „МБАЛ-Левски”
ЕООД по случай денят на родилната помощ 21
януари.

Малката Милена, здраво бебенце, е първо дете
на двадесетгодишната Анета Атанасова и Калин
Киров от с.Обнова.
Тя идва на този сват на 11 януари с операция
„секцио” извършена от екипа на д-р Петков, зав.
АГ отделение.
С добре дошла на този свят, приветства топло
малката госпожица и нейните родители кметът
на общината Любка Александрова. От сърце пожела щастливо и безгрижно детство на малката
Милена и да порасне една прекрасна, истинска,
млада българка.
По традиция младото семейство получи и подаръци от общината, сред които и спестовен влог.
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Йордановден - Богоявление
в община Левски

С благодарност за всеотдайния труд в името
Отец Василий отслужи празнична Богоявленска
на живота Любка Александрова поздрави аку- литургия днес в храм „Свети Атанасий” в с.Козар
шер-гинеколозите, които „съпътстват хората в Белене, освети вода в храма и хвърли кръста от
най-големия им страх и най-голямото им щастие”. брега на р.Осъм.
Пожела от сърце свещената им професия да носи
радост, да са щастливи и обнадеждени, а хубав
знак за това са усмивките на всички в този ден.

За първи път от дълго време на 21 януари не се
очакваше раждане./може би да могат да отпразнуват празника си акушерите/.
94, с 25 повече от предходната година., са родените през 2017г .бебенца в АГО на „МБАЛ-Левски”ЕООД. 3 са родените до 21 януари деца в
отделението.
Зав.отделението д-р Петков благодари за помощта, разбирането и усилията които полага
Общината и ръководството на болницата да се
подобряват условията на труд и пребиваването в
отделението, пред микрофона на радио „Левски”
Целта е удобствата ,които се получават да са
почти на ниво домашни за да бъде по-успешен
самия лечебен процес. „Работата в болницата
е много добре организирана, помощта която се
предлага е навременна и на много високо ниво с
нужните кадри”, подчерта д-р Петков.
За празника на акушерите НЧ„Георги Парцалев
1901” и Община Левски бяха подготвили емоционална програма. По стара българска традиция, с
вода от окичено със здравец котле имаше ритуално
измиване на ръцете на доктора.
Камерна фолклорна формация ”Северняшка
огърлица”, с ръководител Мариета Аспарухова
и Танцов състав с ръководител Даринка Богданова подариха за празника на акушерите песни,
цветя и танци. Не липсваше и бабата-акушерка с
празнично настроение и благопожелания.

Цветан Марков от с.Козар Белене извади кръста
от река Осъм при моста до селото, където се бяха
събрали домакини и гости да почетат хубавия
християнски празник.

Цветан, който е на 53 години скача за пети път
в реката на празника. Той е семеен с една дъщеря
и е щастлив, че на него се усмихна късмета на
големия християнски празник. Осем бяха смелчаците на възраст от 16 до 53 години.

Дарители зарадваха децата в община Левски
Всички деца от детските градини в община да използват въображението си, когато играят с
Левски получиха дарение от 3D книжки, цветни “Magic Nuudles“.
моливи и комплекти “Magic Nuudles“ със съдействието на Лайънс Клуб - Плевен и Ротари
Клуб - София Триадица. Дарението е осигурено
от „Грийн Мастър Груп“ ЕООД - София.

ДГ„Слънце“ гр.Левски, ДГ„Локомотив“ гр.Левски, ДГ„Люляк“ с.Малчика и ДГ„Теменуга“
с.Обнова сърдечно благодарят на дарителите
Истинско забавление за малчуганите от различни за подарената радост и им желаят весели зимни
възрасти е да строят, да създават, да декорират, празници.

Кметът на Община Левски Любка Александрова
с благопожелания поздрави късметлията и всички
участвали в ритуала. Цветан Марков освен парична
награда от Община Левски връчена от зам.кмета
инж.Кольо Домеников, получи лично от кмета на
общината и национален трибагреник.
Хубавата традиция в общината събира все повече
хора на ритуалното хвърляне и вадене на кръста.
Увеличават се и тези които се престрашават да
скочат в студените води. С духова музика и почерпка ,чаша червено вино и благопожелания
беше белязан още днешния Йордановден.

