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145 години Васил Левски живее в сърцата ни
Внушително гражданско поклонение пред
паметника на Апостола в град Левски изрази
дълбоката почит на жителите на града към личността, живота и делото на българинът останал
в сърцето на своя народ Васил Иванов Кунчев
– Левски.

145 години Апостолът е наша Икона, наше
Знаме!...” каза кметът на Община Левски Любка
Александрова в обръщението си към жителите
на града, общината и гостите, като пожела да
се вслушаме в неговите завети, да поискаме да
живеем с неговите мечти за свободен народ и
подредена българска държава.
Стихове и песен за Васил Левски изпълниха ученици СУ„Крум Попов” и ОУ„Максим Горки”. Венци
и цветя поднесоха признателните поколения – деца,
ученици, общински и държавни служители, представители на политически, културни и обществени
организации, граждани на град Левски.
Сред гостите бяха д-р Калин Поповски – депутат
от ВМРО-БНД и Татяна Божинова – зам.областен
управител на Област Плевен.

Любка Александрова припомни мисли на Васил
Левски, в които той непоколебимо сочи пътя и
изразява вярата си в българина и неговата сила.
Мисли, идеи и закони, които са общочовешки и
християнски, но най-вече български. „Трябва ли
ни друга конституция ,когато имаме Левски.
Време е да чуем какво ни говори и се равним по
С минута мълчание почетохме паметта на него”, каза Александрова.
Апостола на българската свобода, завещал ни
Отец Християн Боянов припомни факти и
своята велика човещина и любов към отечеството. събития белязали живота и саможертвата на
„145 години на този ден свеждаме глава за Апостола и прикани всички да са замислят какво
почит и преклонение пред подвига на Левски! правят за отечеството.

Рецитал и среща на младите възрожденци с председателя на
Общобългарски комитет „Васил Левски” по повод 145 години от гибелта на Апостола
На 18 февруари младите възрожденци и жителите на град Левски почетоха паметта на своя
патрон Васил Левски с рецитал и среща – разговор
с Васил Василев, председател на Общобългарски
комитет „Васил Левски”.
„Прощавай, Апостоле, защото може би не сме
това което си очаквал от нас като българи, но
осъзнавайки го имаме защо да се борим и да се
мъчим да оправдаем твоята саможертва…”,
каза в обръщението си при откриването на срещата в деня за прошка кметът на Община Левски
Любка Александрова.
Апостолът е част от всеки един от нас като
българи, най-истинската, най-дълбоката, най-българската, подчерта Любка Александрова и изрази
радостта си, че в залата на Общинския съвет, като
на тържествена сесия са младите възрожденци.
Младите хора, на които възлага огромни надежди
и това което научават за Апостола да ги прави
истински българи.
Кметът на общината благодари на председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски”,
Васил Василев за това, че в ден като този имаме

възможността за близък контакт и добри примери,
а в негово лице Общобългарски комитет „Васил
Левски” зае истинското място, което дължеше на
българите и Българя.

пълни „Минута за поклон”, Христина Личева и
Радости Насков рецитираха стихове за Левски от
Цветан Спасов. Своето авторско стихотворение
„Пред паметника на Апостола” прочете и един
от първите членове на клуб „Млад възрожденец”
с.Асеновци, 18 годишния Любомир Георгиев.
Любомир е получавал много отличия за своите
стихове посветени на Васил Левски.
Председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски”, Васил Василев поздрави младия
автор. Той се присъедини към призива на кмета
на общината, да ни прости Апостола, че ние не
успяхме да изградим България такава каквато
той я виждаше, но се надява, че тези млади хора,
които са тук ще успеят да направят нещо повече .
Защото всички знаем, че нашето общество, нашата държава не е тази „чиста и свята република”,
Председателят на общински клуб „Млад въз- за която той е дал живота си.
рожденец” Силвия Йорданова представи учасБратство, равенство, справедливост, почтеност
тниците в рецитала от общинските клубове. Лора са принципите, които водят народите напред, каза
Петрова, ученичка в СУ„Крум Попов” рецитира Васил Василев...
стихотворението „Обесването на Васил Левски”,
(Продължава на 3-та страница)
Ваня Богданова от ПГССТ„Никол Вапцаров” из-
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 11 ЯНУАРИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 387 Прекрати предоставеното право за
безвъзмездно стопанисване и управление на НЧ„Георги
Парцалев-1901” гр.Левски върху общински имот, представляващ сграда с идентификатор 43236.401.2526.1 - Музей
„Георги Парцалев” и Художествена галерия, находяща
се в поземлен имот с идентификатор 43236.401.2526 /
номер по предходен план: 2726, квартал 66, парцел I/ по
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Левски

одобрени със Заповед РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Даде съгласие за промяна статута на сградата по т.1 от
Музей „Георги Парцалев” и Художествена галерия на
Пенсионерски клуб.
Даде съгласие Община Левски да кандидатства по Проект
„Красива България” - 2018г. за отпускане на финансова
помощ в размер до 110 000 лв. за реализация на обект:

„Пенсионерски клуб гр. Левски”.
Одобри средства за съфинансиране на обекта от общинския бюджет в размер на 50% от общата стойност на
проекта, като възложи на Кмета на Община Левски всички
необходими и законосъобразни последващи действия във
връзка с подаването на проектното предложение.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ЯНУАРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 388 прие да получава за своята работа, месечно възнаграждение в
размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация
за съответния месец, считано от 01.01.2018г.
● С решение № 389 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 26.02.2018г., както следва:
- „за” приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК - Плевен за календарната
2017г.
- „за” приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК - Плевен
за календарната 2017г.
- „за” приемане на бюджета на Асоциация по ВиК - Плевен за календарната 2018г.
- „за” други.
● С решение № 390 прие бюджета на Община Левски за 2018г.
● С решение № 391 прие Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 година.
● С решение № 392 прие Програма за развитие на читалищната дейност през 2018г., като
възложи на Кмета на Община Левски да сключи договор с читалищата за финансиране
на заложените дейности в програмата, съгласно определената им субсидия за 2018г.
● С решение № 393 одобри доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие
на Община Левски за периода 2014-2020г. /Приложение № 1/. Докладът е публикуван
на официалната интернет страница на Община Левски и на портала за обществени
консултации на Министерски съвет.
● С решение № 394 прие отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Левски за периода 01.01.2017г. - 12.2017г.
● С решение № 395 и 396 определи размера на трудовите възнаграждения на Кмета на
Община Левски и кметовете на кметства към Община Левски в сила от 01.01.2018г.,
както следва:

Основна месечна работна заплата:
Кмет на Община Левски
2000 лв.
Кмет на кметство с.Обнова
1100 лв.
Кмет на кметство с. Малчика
968 лв.
Кмет на кметство с. Асеновци
968 лв.
Кмет на кметство с. Градище
1023 лв.
Кмет на кметство с. Козар Белене
946 лв.
Кмет на кметство с. Българене
948 лв.
Кмет на кметство с. Трънчовица
913 лв.
Кмет на кметство с. Стежерово
884 лв.
Кмет на кметство с. Аспарухово
913 лв.
Кмет на кметство с. Изгрев
889 лв
Допълнително трудово възнаграждение: за целия придобит трудов стаж посочен в предоставените документи в процент утвърден в КТД / чл.12 от Наредбата за структурата
и организацията на работната заплата/.
● С решение № 397 даде съгласие за удължаване срока на сключен договор за наем на
пасища, мери, общинска собственост до края на стопанската 2017/2018 г. с Красимир
Христов Великов от с.Аспарухово, като възложи на Кмета на Община Левски да сключи анекс към договора за отдаване под наем на пасища, мери, общинска собственост.
● С решение № 398 даде съгласие за удължаване срока на сключен договор за наем
на пасища, мери, общинска собственост до края на стопанската 2017/2018 г. с Тодор
Иванов Йорданов за поземлен имот № 040001 с площ 44,641 дка, начин на трайно
ползване „Пасище, мера” за землище с.Обнова, като възложи на Кмета на Община
Левски да сключи анекс към договора за отдаване под наем на пасища, мери, общинска
собственост.
● С решение № 399 отпусна безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” - гр.Левски
до 5000 лв. за започване на спортно - състезателна дейност през 2018г.
Средствата да бъдат възстановени от субсидиите на спортния клуб.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на общината и в стая 305.

Календар на предстоящите културни събития в Община Левски през 2018 г.
Дата

Място
гр.Левски

3 март

с.Козар Белене

Културна проява
Честване националния празник на Република България - възстановка на събития, свързани с Освобождението на България
Възстановка на „Априлското въстание“

Организатори

За контакти

Община Левски и
НЧ„Георги Парцалев 1901“

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

Инициативен комитет и
НЧ„Надежда 1902” с.К.Белене

Катя Петкова / GSM: 0897386086

Община Левски и
НЧ„Георги Парцалев 1901“

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

Община Левски

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

Община Левски и
НЧ„Георги Парцалев 1901“

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

НЧ„Григор Вачков 1911“ с.Трънчовица и
Кметство с.Трънчовица

Павлина Терзийска, Блажо Николов
GSM: 0885387471

Община Левски и
КБППМНП

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Ваня Дочева, Валя Маркова, Петя Чолакова
Тел. 0650/ 8-24-48

НЧ„Георги Парцалев 1901“ и
Община Левски

Силвия Антонова и Силвия Йорданова
Тел: 0650/8-26-30 / e-mail: chit_partzalev@abv.bg

1 май

гр.Левски

Фолклорен Фестивал „Гергьовски люлки 2018“ гр.Левски

9 май

гр.Левски

Ден на Европа - концерт „Шлагерите на Европа“

24 май

гр.Левски

Празнично шествие и концерт за Деня на българската просвета и
култура

26 и 27 май

с.Трънчовица

2 юни

гр.Левски

Мажоретен фестивал „С танц и красота да направим по-добър
света“ - Левски 2018

11-15 юни

гр.Левски

Празници на изкуствата -„Георги Парцалев - 2018г.“

18 юли

гр.Левски

„Градът с името на Апостола“ - празник на град Левски и културни
изяви, посветени на Васил Левски

Община Левски и
НЧ„Георги Парцалев 1901“

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

21 и 22 юли

с.Градище
защитена местност
„Тараклъка“

Събор на българското фолклорно богатство
„Тараклъка пее и танцува“

Кметство с.Градище,
Инициативен комитет и
НЧ„Осъм 1894“ с.Градище

Стефан Стефанов / GSM: 0879344015

25-27 август

гр.Левски

Традиционен панаир - гр.Левски

Община Левски

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

25-26 август

гр.Левски

YOUTH MUSIC FEST - 2018
Младежки рок фестивал за подкрепа на млади рок групи

Община Левски

инж.Кольо Домеников / GSM: 0888211725
Петя Чолакова / GSM: 0885372220

Празници на хумора и сатирата „Григор Вачков - 2018“

Организаторите запазват право да променят датите на културните събития, за което всички промени ще бъдат оповестени на сайта на Община Левски и чрез други средства за информация.
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Рецитал и среща на младите възрожденци с председателя на
Общобългарски комитет „Васил Левски” по повод 145 години от гибелта на Апостола
(Продължение от 1-ва страница)

Ние не познаваме достатъчно философията
на Васил Левски за развитието на българското
общество и българската държава, а тя може да
се види в документалното ни наследство, да се

осмисли и ръководи в делата ни.
Васил Василев смята, че неприемането на Истамбулската конвенция от българското общество,
и от него самия, е явен пример за това, че на един
народ не могат да се налагат закони в потиворечие със съществуващите принципи, морал и
психология.
Васил Левски е казал: „Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън
Българско.” и „Всичко се състои в нашите
задружни сили”.
На срещата бяха припомнени мисли на Дякона –
Левски и дискутирани актуални теми и проблеми
на българското общество. Безспорно почитаме
Левски, но къде остават заветите за развитието
на българското общество на най-светлата личност

в нашата история?
Общинските клубове „Млад възрожденец” получиха календари от Васил Василев по повод 140
години от Освобождението на България, а кмета
на общината картини с лика на Апостола.

В село Асеновци развяха знамето
на клуб „Млади възрожденци”
По повод 145 години от обесването на Васил
Левски, на своя сбирка членовете на клуб „Млади
възрожденци” при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци развяха специално изработеното знаме с
неговия лик и неговата мисъл „Времето е в нас
и ние сме във времето…” редом с красивия календар за 2018 г. Младите възрожденци прочетоха
разкази и стихотворения за Апостола, припомниха си актуални негови мисли. Бяха прочетени
откъси от книгата на Любомир Дойчев „Спомени
за Левски”. Табло със снимки на Апостола беше
изложено във фоайето на читалището.
С това членовете на клуба за пореден път доказаха, че са млади патриоти и продължители на
делото на Апостола.
Ръководител: Петранка Стефанова

Янка и Ангел Личеви
60 години заедно с любов и разбирателство
Красив празник на обичта и признателността ,мило семейство!Радвайте се на деца внуци и
събра на 18 февруари семейството на Янка и правнуци!Вие сте един прекрасен пример за това
Ангел Личеви. 60 години те заедно градят дом как се пази този ценен дар от Бога –семейството!
и семейство преодолявайки с търпение и вяра
трудностите.
Обичаме се, уважаваме се и затова си живеем
заедно, казва баба Янка рецептата за дългия и
щастлив брак. А най-щастливи са били, когато се
раждат двете им дъщери Галя и Румяна, когато
си построяват дом. С радост, обич към децата и
семейството, в разбирателство и взаимна подкрепа преминават годините. Веселете се и зло
не мислете, добави дядо Ангел към рецептата за
дълъг съвместен живот.
Децата решават, че родителите им заслужават
любовта им да се ознаменува по специален начин
и празникът, диамантена сватба, събира цялата
фамилия. Светлината в очите и усмихнатите лица
, топлината в общуването им, която нямаше как да
не бъде усетена е безценна. Децата Галя и Румяна, зетьовете Михаил и Илиян, внуците Моника,
Яна,Цветомир и Анатоли изразиха голямата си
обич в този ден. За Янка и Ангел Личеви те са
най-голямата радост и щастие.
Бъдете здрави и щастливи още дълги години

Общество
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Б ю д жет на Община Левски за 2 0 1 8 г.
Подробна информация за бюджета на Община Левски,
може да намерите в стая 305 на общината.
1.
1.1

Приема бюджета на Община Левски за 2018г., както следва:
По прихода, съгласно Приложение №1.

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности

Обща субсидия
Собствени приходи на делегирани бюджети в „Образованието“
Преходен остатък от 2017 г.		
1.1.2

1.2

Приходи за местни дейности
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Обща изравнителна субсидия
Целева субсидия за капиталови разходи
Целеви трансфер за зимно подд. и снегопоч.
Временни безлихвени заеми
Получени дългосрочни заеми
Погашения на дългосрочни заеми
Отчисления по ЗУО /внесени/
Отчисления по ЗУО /възстановени/
Преходен остатък от 2017г.
По разхода в размер на

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности разпределени по

функции и дейности съгласно Приложение №2.
Капиталови разходи

4.1
11 866 599 лв.
7 217 530 лв.
6 406 835 лв.
75 379 лв.
735 316 лв.
4 649 069 лв.
734 200 лв.
1 997 100 лв.
1 287 900 лв.
395 200 лв.
44 900 лв.
66 810 лв.
99 463 лв.
105 000 лв.
59 625 лв.
105 000 лв.
83 121 лв.
11 866 599 лв.
7 217 530 лв
239 563 лв.

Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани от
268 880 лв.
местни данъци и такси - дофинансиране
1.2.3 Разходи за местни дейности
4 380 189 лв.
Капиталови разходи
734 573 лв.
Общия размер на капиталовата програма за 2018г. на Об974 136 лв.
щина Левски с източници на финансиране, както следва:
Целева субсидия за капиталови разходи
395 200 лв.
Получени заеми
99 463 лв.
Възстановени отчисления ЗУО
105 000 лв.
От собствени приходи
120 690 лв.
От преходен остатък, съгласно приложен поименен списък на
253 783 лв.
обектите описани в Приложение №3.
1.3 Разпределението на преходният остатък, реализиран към 31.12.2017 г. съгласно Приложение № 13.
1.4 Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 4.
2. Приема следните лимити за разходи
2.1 Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
2.2 Разходи за представителни цели:
15 200 лв.
на кмета на общината
7 600 лв.
на кметове на кметства и кметски наместници
7 600 лв.
2.2.1 Годишни разходи за представителни цели на кметове на кметства и кметски
наместници са разпределени, както следва:
Над 2000 жители					
1 150 лв.
От 1000 до 2000 жители		
		
800 лв.
Под 1000 жители			
		
580 лв.
За кметски наместници 		
285 лв.
2.2.2 на общинския съвет
3 800 лв.
2.3 За финансиране културния календар на Община Левски за 2018г.
30 000 лв.
съгласно приложение №14
2.4 Разходи за погребение
до 100 лв.
2.5 Помощи по Решение на Общинския съвет
5 000 лв.
за кръводаряване /на кръводарител/
20 лв.
за лица бъбречно болни на хемодиализа и бъбречно трансплан30 лв.
тирани на територията на община Левски /месечно на човек/
3. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложение №7
3.1 Средствата по т.3 са в размер до 100% от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 100% - по автомобилния
транспорт, от стойността на разхода от местоживеене до месторабота и обратно
съгласно указанията на МФ и МОН.
4. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и дружества със 100% общинско участие:
1.2.2

4.2

5.
6.

7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

18.1

18.2

19.
19.1
19.2

20.

21.

За спортни клубове					
Разпределението на субсидията ще се извърши от комисия,
120 000 лв.
съставена от представители на клубовете, съвместно с представители на Общинска администрация и Общински съвет.
За читалища				
Разпределението на субсидията ще се извърши от комисия,
318 250 лв.
съставена от представители на читалищата, съвместно с
представители на Общинска администрация и Общински съвет.
Упълномощава Кмета със заповед да определи общия размер на средствата
за работно облекло и диференцирано по дейности в рамките на разчетените
средствата по разходната част на бюджета.
При продажба или отдаване под наем на имоти, които са предоставени за
управление на кметовете на кметства, не по-малко от 30% от средствата
се предоставят по бюджета на кметството и се изразходват за дейности от
местно значение.
Определя числеността на персонала в общинска администрация съгласно
Приложение №5 и разпределението на плановите разходи за заплати за 2018
г. съгласно Приложение №6.
Числеността на персонала за ДДД във функцията „Здравеопазване” се
определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени от
стандартите и утвърдените размери по т.7 от настоящото решение.
Утвърждава разходите на Общинските предприятия /Приложение№ 8/,
както следва :
ОП”БКС”				
781 340 лв.
ОП”СИОР”						
84 900 лв.
ОП”СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”
280 000 лв.
Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за сред- 4 971 293 лв.
ства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9
Одобрява бюджетната прогноза на Община Левски за периода 2018г. - 2020г.
/Приложение №10/
Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на
община Левски, съгласно Приложение №11
Одобрява намеренията за поемане на нов дългосрочен дълг по чл.13, чл.14
и чл.17 от ЗОД през 2018 г., съгласно приложение №12
Определя максимален размер на новите задължения за
525 821 лв.
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, 3 155 107 лв.
които могат да бъдат поети през 2018 г.
Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по
второстепенни разпоредители.
Общински съвет упълномощава Кмета, в изпълнение на решения, за предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на Общината в частта
за местни дейности за извънбюджетни сметки на проекти по Оперативни
програми, да актуализира с гласувания размер, приходната част на общинския бюджет по §§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средствата от Европейския съюз.
Оправомощава кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер
на бюджета, да:
Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи
в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за
заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от
държавата дейности;
Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
Възлага на Кмета на общината:
Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните
правила по Системата за финансово управление и контрол /СФУК/.
След решение на Общинския съвет, кмета на общината да разработва и
възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на общинския план за развитие.
Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

Общество
„Децата са приятели на животните“
магията на еTwinning в група „Щурче“
Платформата за онлайн сътрудничество между
училищата в рамките на програма „Еразъм+“,
наречена eTwinning, през 2017 година даде възможност за общуване и сътрудничество между
деца и учители по проект „Децата са приятели
на животните“.

на животните“.
Събрани бяха и интересни детски приказки с
животни, илюстрирани от децата.
Чрез интерактивните дейности децата се насърчаваха да изразяват мненията си и да предлагат
решения за справяне с проблемите на дивата
природа.

бр.2, 26 февруари 2018 г.

5

Десетокласници
от СУ„Крум Попов“ реализират
нов проект по eTwinning

„Beautiful minds from different kinds“ е наименованието на съвместния проект между ученици от X клас при СУ„Крум Попов“ и техни
връстници от Necmettin Erbakan Anadolu Imam
Hatip Lisesi, Турция. Проектът е разработен от
Анелия Кирчева-Любенова, учител по Английски
език с партньорското участие на Emre Akgül –
също преподавател по езика в Турция.
Съвместната работа е планирана за три месеца,
като дейностите по изпълнението на проекта
започват от декември 2017г. Целите, които си
поставя екипът, са много и разнообразни. Главни
аспекти и очаквани резултати са подобряването,
обогатяването и усъвършенстването на езиковата и комуникативната култура на учениците
при писане на Английски език. От друга страна
се залага на възприемането и опознаването на
„Децата са приятели на животните“ е поредния
авторски проект на група „Щурче“ с учители
За да се реализират идеите си, учителите из- ценностите, интересите и мечтите на другите,
Снежина Любенова и Соня Чичева, по който ра- ползваха различни инструменти: Prezi, YouTube, въпреки различията.
ботиха с огромно желание. Помогна им опитът PowerPoint, Scribd, Microsoft Research AutoCollage,
от приключени проекти по същата платформа.
Zee maps, weebly, tricider, Padlet, StoryJumper и др..
В периода от 04.01.2017 г. до 06.07.2017 г. цяЗа децата „Children are Friends of Animals” беше
лостната дейност бе организирана по посока на приятелство и знание. За учителите – професиоусвояване и формиране на общочовешки ценности, нално развитие и обогатена култура.
развитие на индивидуалността и стимулиране
Проектът бе отличен с Национален знак за кана творческите заложби, социално образование чество на 04.10.2017 г. и Европейски знак за
и развитие децата от 4 до 12-годишна възраст.
качество на 25.10.2017 г. Това позволи на награМотивите за избор на тема бяха: познание за дените партньори да кандидатстват за награда
животните, околния свят и взаимодействието с eTwinning 2018.
него.
Проектната дейност доказа, че е уникално средство
В проекта се включиха 22 партньори от Бъл- за реализиране на сътрудничество и сътворчество
гария, Румъния, Турция, Гърция, Литва, Полша между педагогическите субекти. Тя е значима
и Испания.
форма за утвърждаване на личностно ориентиран
Партньорската работа поставя началото си с
Първият етап включваше представяне на учи- модел на педагогическо взаимодействие, осигулищата и детските си градини чрез снимки и ряващ конструктивни изменения в партниращите писане на „истински“ ръкописни писма на хартиен носител, като работният език е английски.
презентации.
си индивидуалности.
Във втория, същински етап, се извършиха следСнежина Любенова и Соня Чичева На по-късен етап са планирани други интересни
дейности в платформата TwinSpace.
ните дейности:
Преди броени дни нашите ученици получиха
1. Изработване на лого
своите писма. Вълнение, ентусиазъм и прекрасни
2. Изработване на Календар за 2017г. с животни,
емоции озариха лицата на всички участници и те
3. Изработване на Азбука с животни,
на свой ред подготвиха своите ръкописи, които
4. Изработване на пъзели и игри с животни,
вече пътуват към получателите си.
5. Изработване на Кръстословици с животни
Благодарим за подкрепата на ръководството
6. Представяне на гатанки за животни
на училището в лицето на госпожа Валентина
7. Рисунки и постер на тема: „Зоологическа
Дженева – Директор на СУ„Крум Попов“ и на
градина на моите мечти“
госпожа Наталия Чингова – Заместник-директор
8. Изработване на електронна книга „Среща
по учебната дейност!
Поздравления на всички участници! Бъдете
Това ценно богатство – ВОДАТА
здрави и дерзайте!
Заедно можем!
Едно проучване на групата „В света на ан- всички кладенци с питейна вода.
глийският език” към ОУ„М.Горки” и по проВ тази връзка, загрижени за бъдещето и опазваект „Твоят час”
нето на водата, група от „В света на английският
език” към ОУ„Максим Горки”, по проект „Твоят
час”, съвместно с родители, направи проучване за
количеството вода, което едно домакинство изразходва за един почивен ден. Идеята е взаимствана
от обучение в Шотландия през лятото на 2017 г.
Резултатите изненадаха всички ни. Изгледахме
презентация как би изглеждал животът ни през
2070 г., ако водата изчезне и разбрахме колко
ненужно хабим това ценно богатство. Решихме,
че не е късно да дадем своят принос за бъдещето
на планетата, пестейки водата и да разказваме
Анелия Кирчева-Любенова,
От най-древни времена човечеството е при- за последствията от изчезването й на приятели,
учител по Английски език,
писвало изумителни свойства на водата. Тя е роднини и съученици, за да не плащат децата ни
класен ръководител на X клас,
богатство, което трябва да ценим. Кейптаун е висока цена. Да не им оставим ад в наследство…
СУ„Крум Попов“
в очакване на „Денят 0”, в който ще пресъхнат ДА ИМ ОСТАВИМ ЖИВОТ.

Култура и спорт
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Награди за малки художници и математици
Приобщаването на училищата към целите на
Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз е една от насоките, по които работи
Министерството на образованието и науката. Чрез
различни дейности и мероприятия българските
ученици се запознават по-добре с Българското
председателство през първата половина на 2018 г.

от нашето училище са постигнали поредния си
успех в участието си в конкурса на регионално
ниво. Получените от тях награди бяха връчени
по време на училищно тържество от госпожа
Валентина Дженева – директор на училището.
Малките художнички развълнувано споделиха
мисли и пред микрофона на Общинско радио –
Левски. Те посвещават своите успехи на 95-та
годишнина от създаването на СУ„Крум Попов“.
За активно участие в конкурса поздравителен
адрес получават и техните учителки. Специален
благодарствен адрес е отправен и към родителите
на момичетата.
За Симона Стефанова – ученичка от II а клас –
вълнението е двойно. Изявената ни математичка
получи Сертификат от БАН за участие в Образователна и изследователска програма „Черноризец
Храбър“, осъществявана от екип с ръководител
Борислав Лазаров.
Математическият турнир „Черноризец Храбър“
В Средно училище „Крум Попов“ се проведе се провежда всяка година в чест на 1 ноември –
конкурс на тема „Рисувам за децата на Европа“. Ден на народните будители. Симона е постигнала
Рисунките отразяват информираността на българ- резултат от 60 точки при максимум 70.
ските граждани относно ролята и функциите на
За учителките на децата – госпожа Галя Любеевропейските институции, както и относно прио- нова и госпожа Росица Георгиева – изпращаме
ритетни въпроси от дневния ред на ЕС. Конкурсът пожелания за всеотдайност в работата с малките
се провежда в три етапа – първи етап е кръг на таланти и вяра в успехите им!
ниво училище, втори етап – на регионално ниво
С усмивка поздравяваме Йоана, Симона и Люи трети етап на национално ниво.
бена – наша чест и наша гордост!
Вече са известни резултатите: Йоана КрасимиГаля Любенова и Леонетка Данаилова
рова, Симона Стефанова и Любена Стоилкова
главни учители в СУ„Крум Попов“

Бабинден в село Асеновци
И тази година беше спазена традицията деца, да живеят в щастие и благоденствие
в НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци да се от- семействата им!
празнува Бабинден в чест на бабите, които са бабували в миналото; на бабите, без
които не можем в отглеждането на децата
ни; на майките, които носят девет месеца в
утробата си желано и обичано дете; и без
акушерките и докторите, без които е невъзможно раждането им.

И може ли празник без веселие? С много
песни, танци и хумор премина Бабинден в
читалището. На всяка от бабите беше подарена картичка с любими стихове, озаглавена
„БЪДИ ЧОВЕК”!
Петранка Стефанова
Да е честит техният празник! Да са живи
секретар на НЧ„Съзнание 1894”
и здрави всички, да се раждат повече здрави
с.Асеновци
ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ”- гр.ЛЕВСКИ
______________________________________________________
5900 гр.Левски ул.”Г.Бенковски”19 тел.0888 665 402 / 0887 747 675

					
ХСК„ЛЕВСКИ” гр.Левски, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от
23.02.2018 г. свиква общо събрание на 31.03.2018 от 12:00 часа в сградата на ДЦХУ,
гр.Левски, ул.„Малчика“14 при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността през мандата 2014 – 2017 г.
2.Приемане на отчет 2017 г. и бюджет 2018 г.
3.Избор на ръководни органи на клуба
4.Други
При липса на кворум събранието ще се проведе от 13.00 часа на същото място при
същия дневен ред.
Иван Пейков
Председател на ХСК„Левски“ - гр.Левски
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АЛБЕНА МАРКОВА
БЛАГОДАРИ НА ПОЛИЦИЯТА
С благодарствено писмо до Директора на
ОД на МВР – гр.Плевен, Началника на РУ
на МВР – гл.Левски и в.”Левски днес” Албена Александрова Маркова от гр.Левски,
изказва дълбока благодарност на полицията
в гр.Левски.
Публикуваме писмото:
Уважаеми г-н Директор,
Искам във ваше лице да изкажа моята дълбока благодарност към служителите на РУ на
МВР – Левски. През месец август 2017г. станах обект на кражба – бяха ми откраднати
мобилните телефони /служебен и личен/ от
работното място. Подадох жалба до полицията в Левски. Съдействах на разследването
и благодарение на бързите и професионални
действия на служителите, извършителят на
кражбата беше разкрит – жена от ромски
произход.
Във връзка с гореизложеното искам чрез Вас
да изразя своята благодарност към разследващ полицай Уляна Плачкова и полицай Ивайло
Стефанов, разкрили извършителя и върнали
ми вярата в полицията.
С този си акт те доказаха, че полицията наистина служи на обществото и се грижи за
хората.
22.01.2018г.
Гр.Левски

Честит празник, скъпи самодейци!
Любители на творчеството по Земята,
южнякът пак ни гали с топла длан
и птички пеят ведро в небесата,
за празник светъл, събрал талант и блян.
Свири и пей, творецо, рисувай и танцувай с плам,
излей душата си с изкуство – безбрежен океан.
Помни, че изворът ни роден на нашите деди – завет
е силата, с която водим народа си напред.
И първата ръка поела те с любов
за порива ти благороден,
на Твореца – Благослов.
Мариета Аспарухова и
вестник „Левски днес”

„Иванови и син”ЕООД - гр.Ловеч
Извършва изкупни дейности, услуги със самосвал,
почистване на дворове, събаряне на сгради и
други строителни услуги.
За контакти : Ивайло Иванов
GSM :

0988 768 860
0878 435 080

