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Внушителен празник на Свободата и духа български
140 години свободна България

В град Левски достойно бе честван националния празник на 3-ти март с внушителен израз на
благодарността към хилядите знайни и незнайни
герои дали живота си за България и радостта от
жадуваната Свобода.
Радостта от Свободата и паметта за Освобождението живее в сърцата на левчалии.
„Трети март е рождената дата на днешна
модерна България” с тези думи кметът на Община
Левски Любка Александрова започна приветствието
си към жителите и гостите на града и общината

по случай 140 години свободна България.
На площада пред Общината споменът за героичните битки оживя и родолюбив пламък озари
лицата на празнуващите.
”З-ти март е мечта на Левски и Ботев и на
поколения свободолюбиви българи, които пет века
полагаха глави, ум, усилия и богатство в името
на Свободата”, каза Александрова и припомни
историческите събития довели до Освобождението на България.
(Продължава на 5-та страница)

Първа копка по трансграничен проект на Община Левски за подобряване пътната инфраструктура
Първа копка по проект „L10 – свързване на TEN-T
инфраструктура чрез по-добра връзка между
третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски
за устойчиво развитие на района, финансиран
по Програма Interreg V-A Румъния – България
2014-2020 г.” и по договор за предоставяне на
национално съфинансиране бе направена на 15
март в с.Обнова.

В церемонията за официално откриване на
строителната дейност участваха кметът на община
Левски – Любка Александрова и общинското ръководство, директора на дирекция Градоустройство
и архитектура – инж.Пламен Парашкевов и екипа
на Общината по проекта, кметът на с.Обнова –
Детелин Николов и всички имащи отговорност
за изпълнението на проекта, граждани.
По традиция, начало на строително-ремонтните
дейности бе дадено с водосвет, отслужен от отец
Василий. Кметът на общината Любка Александрова подчерта, че това е един от най-големите
проекти на общината за последните 5-6 години
със сериозно значение за подобряване пътната
инфраструктура с благодарност към екипа и
пожелание за успешно приключване на обекта
в края на лятото.
Проектът предвижда рехабилитация и рекон-

струкция 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.

мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като “предмостие” за
съвместна транспортна система.
Град Левски е пресечна точка на 7 републикански пътища, свързани с TEN-T мрежата и Е83.
Проектът ще подобри връзката на гр.Левски
с Е83, р. Дунав като Европейски транспортен
коридор №VII и автомагистрала Хемус. Той ще
допринесе за по-добра свързаност между гр. Турну Мъгуреле и гр.Левски, както и между други
второстепенни възли от основната и широкообхватна TEN-T мрежа като Плевен, Русе, Гюргево,
Александрия-Букурещ и Каракал-Крайова. По
този начин ще генерира мащабно трансгранично
сътрудничество базирано на оста, свързваща
Е83 с Е70.
Общият размер на бюджета на партньора Община Левски е 2 596 171, 34 евро, от които:
безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 2
Началото на пътният участък, който е част от 206 745, 64 евро; националното съфинансиране е
общинска пътна мрежа – IV-ти клас, е в с.Обнова 337 502, 27 евро и размера на собствения принос
на кръстовище (открит път), а краят е връзка с е 51 923, 43 евро.
рехабилитиран път. Общата дължина е 7 068,00
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
м., от нея 2 268 м. е през населено място с.Обнова.
Пътят е двулентов с габарит 6/8 м. (открит път),
а в с.Обнова според съществуващата регулация
от 6 до 9 м. с прилежащи тротоари от бетонови
плочи, отделени от платното със зелени площи.
В участъка попада един мост, който се нуждае от
ремонт на тротоарната настилка и прилежащите
парапети.
Основната цел на проекта е да подобри връзката
между основната и широкообхватната TEN-T
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Общинска процедура за избор на кандидати за Съвета на децата
Със заповед на кмета на община Левски от 20.03.2018г.е обявено стартиране на общинска процедура за избор на кандидати за Съвета на децата.
Кандидатите да са на възраст до 18 години и да отговарят на изискванията: активност, креативност,
толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови
дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение да изказва позиция от името на другите деца от
областта, възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които
имат нужда от подкрепа/.
Всяко дете може да кандидатства в четири направления.
Кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат своите кандидатури до 24 май 2018г. по
пощата или по електронен път на следните адреси: п.к.5900 гр.Левски, бул.„България“ №58, Община
Левски, стая 208 или E-mail: oblevski@abv.bg
Подробна информация за общинска процедура за избор на кандидати за Съвета на децата може
да намерите на сайта на Община Левски, където е публикувана заповедта.

Кучетата-домашни любимци задължително се регистрират
В изпълнение на Наредба №5 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Левски, според чл.4, ал.1, т.3 всички собственици на домашни любимци – кучета
са длъжни при навършване на 4 - месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над
тази възраст, задължително да го регистрират при ветеринарен лекар.
В противен случай, съгласно чл.4, ал.1, т.12 от Наредба №5 на Община Левски собствениците на
домашни любимци – кучета подлежат на санкциониране с глоба.
Община Левски призовава всеки собственик на куче-домашен любимец в срок до 7 работни дни
след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето да подаде декларация за притежаване
на куче по образец в Община Левски, всеки работен ден, в стая 311 в сградата на общината.

Работилница за родители
„Добрия родител вярва в себе си и в своето
дете, променя се и расте заедно с него“
Работилница за родители отваря врати отново
в град Левски. Търсят се родители на деца от 0
до 4г., които искат да научат как да се справят с
потребностите на своето дете, как да общуват,
разбират и учат децата си за света около тях,
да поставят граници и да се забавляват заедно.
„Работилница за родители”
e по методика на УНИЦЕФ.
Всички желаещи родители на деца от 0 до
4 години могат да заявят своето участие в
НЧ„Георги Парцалев – 1901“
град Левски - 0650/82630.
Участието на родителите е доброволно и
напълно безплатно.
Очакваме ВИ!

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22 ФЕВРУАРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 400 прие Програма за опазване на околната среда, с период на действие 2017-2020 г.
● С решение № 401 прие Доклад за изпълнение на годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия в община Левски за 2017г. и Годишен план за
действие по изпълнението на Общинската стратегия в
община Левски за 2019г.
● С решение № 402 даде съгласие Община Левски да
кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за отпускане на финансова помощ в размер на 29747,00лв. за
изпълнение на проектно предложение „Модернизация
на съществуващата материална база за предоставяне
на социалната услуга „домашен социален патронаж” в
община Левски”.
Одобри средства за съфинансиране от общинския бюджет
в размер на 10% от общата стойност на проекта или
2974,70лв., като възложи на Кмета на Община Левски
всички необходими и законосъобразни последващи действия във връзка с подаването на проектното предложение.
● С решения № 403, 404 и 405 прие правилата, размера
и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за
общо и за индивидуално ползване през 2018г.
(подробна информация може да намерите на информационното табло на 3 ет. на общината и в стая 305.)
● С решения № 406 и 407 актуализира Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ. т.Ж “Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за отдаване под наем“ със
следните имоти:
- Общински терен с площ 0.350 дка. в южната част на
поземлен имот 43236.266.41, целият с площ 50.144 дка
с начин на трайно ползване: За защитно и изолационно
озеленяване, в местността „Чомлекчията“ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, за селскостопанска дейност /разполагане на пчелни
семейства/, като дава съгласие за отдаване под наем за
срок от 10 години на имота по т.1, чрез публичен търг
с явно наддаване, при първоначална тръжна годишна
наемна цена 84.00 лева.
- Помещение № 18 с полезна площ 22,60 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43236.401.1587.1.4 от сграда № 1 /Стара община/, разположена в поземлен имот с идентификатор
43236.401.1587 съгласно кадастралната карта и кадас-

тралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед
№ РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на
АГКК - за офис на политическа партия.
Възложи на Кмета на Община Левски следващите процедури по провеждане на търга и сключване на договор
за наем.
● С решение № 408 допълни Програмата за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.,
като утвърди разпределението на собствеността на Община Левски върху сградите на „Регионална система за
управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/“.
Възложи на Кмета на Община Левски да извърши всички
правни и фактически действия по надзор и актуване на
имотите – частна общинска собственост.
● С решение № 409 обяви от публична в частна общинска собственост 142.00 кв.м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3238 /номер по предишен план: парцел I,
кв.1А/, целият с площ 22456 кв.м. съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени
със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК на гр.Левски.
Актуализира Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2018г. в Община Левски
както следва:
Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за продажба” със следният имот:
- 142.00 кв.м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3238
/номер по предишен план: парцел I, кв.1А/, целият с
площ 22456 кв.м. съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед
№ РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на
АГКК, която част се придава към проектен имот с идентификатор 43236.401.3487.
Дава съгласие за продажба на имота по т.2 без търг
или конкурс на ЕТ„Петрос 90-Петър Георгиев“ с ЕИК
030114052, като собственик на проектен имот с идентификатор 43236.401.3487, при продажна цена 1136 лв.
без ДДС.
Възлага на кмета на Община Левски да сключи предварителен договор, а след влизането в сила на проекта за
изменение на ПУП – ПР да сключи окончателен договор
за прехвърляне правото на собственост.
● С решение № 410 изрази съгласие с разработените
проекти на Община Левски за кандидатстване по Оперативните програми, съфинансирани от структурните

фондове на ЕС, Програмата за развитие на селските
райони и други донорски програми и проекти.
● С решение № 411 разпредели субсидията от 120 000
лв. за спортни дейности между спортните клубове както
следва:
№

Спортен клуб

Сума

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СКК Киокушин
ХК “Левски“
Автомоделен клуб
Мото клуб
ОФК “Левски 2007“
ФК “Малчика“
ФК “Българене
ФК “Обнова“
ФК “Козар Белене“
(не участват в първенство)
ФК “Градище“
ФК “Изгрев“
ФК “Трънчовица“
Общо

5 000 лв.
16 000 лв.
3 500 лв.
3 500 лв.
74 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
0 лв.

10.
11.
12.

3 000 лв.
3 000 лв.
3 000 лв.
120 000 лв.

● С решение № 412 отпусна финансови средства на семейства с репродуктивни проблеми в размер - 1500 лв.
на всяко от лицата, подали заявления с входящи номера:
РД-94.00-140/02.02.2018г., РД-94.00-158/07.02.2018г. и
РД-94.00-219/16.02.2018г.
● С решение № 413 отпусна финансови средства в размер
на 100 лв. на Валери Владимиров Кирилов от гр.Левски,
за погребението на баща му.
● С решение № 414 отпусна финансови средства в размер
на 100 лв. за лечение на Борислав Максимов Борисов
от с.Изгрев.
● С решение № 415 прие за сведение отчета за дейността на Общински съвет – Левски за периода месец юли
2017г. – месец декември 2017г.
Възлага на Председателя на Общински съвет – Левски да
предостави отчета на средствата за масова информация.
Подробна информация за решенията на Общинския
съвет може да намерите на информационното
табло на 3 ет. на общината и в стая 305.
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Отч ет з а д ей но с та н а О б щи н с к и с ъв ет - Л ев ски
ю л и 2 0 1 7 г . - д е к е м вр и 2 0 1 7г.
В периода от месец юли 2017г. до месец декември 2017г.
включително, Общински съвет – Левски е приел 69 решения.
Проведени са 9 заседания, Общинският съвет е заседавал
10 часа.
Обсъдените от Общинския съвет предложения на кмета
на общината, председателя на Общинския съвет и кметове
на кметства през отчетния период са 54, от постоянни
комисии – 4, от временни комисии – 10, от общински
съветници – 1.
През отчетния период е имало едно питане от граждани.
Общинския съвет прие нова наредба:
Наредба №8 за реда и условията за отглеждане на животни
и птици на територията на Община Левски и отмени старата.
Изменена е Наредба №11 за управление на отпадъците
на територията на Община Левски.
Приети бяха:
● Отчета на бюджета на Община Левски за 2016г.;
● 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.;
● Уточнен план на капиталовата програма за 2017г. на
Община Левски;
● Общински план за противодействие на тероризма в
Община Левски;
● Годишен план за ползване на дървесина от общинския
горски фонд през 2018г.;
● Цени за продажба на стояща дървесина на корен от гори,
общинска собственост през 2018г.;
● Определяне на средищни училища и средищни детски
градини по смисъла на чл.53 от Закона за предучилищното
и училищното образование и Постановление № 128 на МС
от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища /Обн.ДВ, бр.53 от 04.07.2017г./;
● Закриване на филиална група на ДГ„Локомотив” – гр.Левски
в с.Българене и филиална група на ДГ„Люляк” – с.Малчика,
със седалище и адрес в с.Трънчовица;
● Допускане изключение от минималния брой на учениците
в паралелките за учебната 2017/2018г. в ОУ„Христо Ботев”
с.Асеновци, ОУ„Христо Ботев” с.Българене и ОУ„Неофит
Рилски” с.Обнова;
● Организиране на безплатен транспорт на пътуващите
деца в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населените места, в които няма детска градина или
училище за учебната 2017/2018г. в общообразователните
училища и професионални гимназии на територията на
Община Левски;
● Допълване решение №258/24.04.2017г. във връзка с преобразуването на ПГТЛП-гр.Левски и ПГСС„Никола Йонков
Вапцаров” гр.Левски, като приемащото училище да носи
следното име Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Никола Йонков Вапцаров” гр.Левски;
● Съгласуване на Споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл.59 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, поради настъпили промени на
основание заповед №РД-14-173/21.06.2017г. на Министъра
на образованието и науката;
● Създаване на условия за столово хранене на учениците
от средищно училище ОУ„Максим Горки” гр.Левски;
● Продажба на имоти в с.Градище, с.Козар Белене, гр.Левски, с.Малчика и с.Обнова;
● Учредяване право на ползване върху част от имот в землището на с.Малчика за устройване на постоянен пчелин;
● Разделяне на поземлен имот „Изградено торище”, местност „Тараклъка” в землището на с.Градище;
● Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. – 2 пъти;
● Актуализиране състава на Местната комисия за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове;
● Отдаване под аренда на други трайни насаждения, общинска собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика
и с.Стежерово;
● Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти
от „Затревена нива” в „Пасище, мера”, землището на с.
Българене;
● Актуализация индивидуалното ползване на пасища,

мери и ливади през 2017г. в землищата на с.Асеновци,
с.Българене с.Малчика и с.Обнова;
● Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост;
● Предоставяне на имоти с НТП „Полски пътища” и „Напоителни канали”, попадащи в масивите за ползване на
участниците в споразуменията за землищата на Община
Левски за стопанската 2017/2018г.;
● Вземане на решение за предоставяне на имоти за обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св.Троица”
с.Обнова в изпълнение на задължението по § 27, ал.2, т.2
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62 от 2010г.) / Подадена е
жалба от църковното настоятелство срещу решението на
общинския съвет в Административен съд-Плевен/
● Кандидатстване на Община Левски пред ПУДООС за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ с проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.„Цар Симеон“, ул.„Яворов“ и ул.„Ал. Стамболийски“ гр.Левски”;
● Одобрение за участие на Община Левски в процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програма за териториално сътрудничество Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
и съфинансирана от Румъния и България чрез принос от
държавния бюджет и от бенефициентите по проекти;
● Одобряване на задание и издаване разрешение на „Зоната
Нацкови и Сие”СД - гр.Свищов за изработване на ПУП
– Парцеларен план за обект „Електронна съобщителна
инфраструктура-оптична кабелна мрежа на територията
на Община Левски, етап ІV - гр.Левски - с.Малчика”;
● Решение за одобряване на 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, учредяване
безвъзмездно право на прокарване съгласно чл.281а, ал.1
и чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/;
● Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП
/Парцеларен план–ПП/ за водопровод и електропровод за
водоснабдяване на „Свинекомплекс Дунав”АД в землището
на с.Градище в м.„Срещу Варана”;
● Решения за отпускане персонална пенсия на деца от
гр.Левски;
● Промяна на решение №294/01.03.2005г. за отпускане на
финансови средства на бъбречно болните на хемодиализа
на територията на Община Левски;
● Предложение от група общински съветници за представяне от общинска администрация на План за действие по
оптимизиране на системата за управление на отпадъците и
за намаляване на разходите за дейността до 15 януари 2018г.
Общинският съвет прие решения за определяне на представители на Община Левски в:
● Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен за
участие в Общо събрание на 02.10.2017г. и 15.01.2018г.;
● Определяне на представител за участие в изработване
на областна здравна карта.
Решения на Общинския съвет за отпускане на финансови средства:
● Предоставяне на временен заем за нуждите на „МБАЛ
Левски”ЕООД, гр.Левски /общо 35 000 лв./;
● Увеличаване на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за бюджетната 2017г. – сезон ЕСЕН с 15 000 лв.;
● Отпускане на финансови средства на 2 семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Левски;
● Награждаване на Мариела Николаева Любенова за изключителни спортни постижения с парична награда;
● Отпускане на финансови средства за лечение - 5 бр.
решения - 1000 лв.;
● Отпускане на финансови средства за погребения - 3 бр.
решения - 800 лв.
Отчети, доклади и информации внесени в Общинския съвет:
● Отчет за дейността на Общински съвет-Левски за периода
месец януари 2017г.- месец юни 2017г;
● Междинен отчет за дейността на „МБАЛ Левски”ЕООД
към 30.06.2017г.
Не са връщани решения от Областния управител, така
също и Кмета не е налагал „отлагателно вето” върху приетите актове.
Районна прокуратура–Левски не е упражнила през отчетния период правомощията си по чл.145, ал.5 от Закона за
съдебната власт – не е протестирала и не е искала отмяна

или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския
съвет, не е спирала изпълнението на такива актове.
Окръжна прокуратура – Плевен внесе в Административен
съд – Плевен протест срещу отделни текстове от Наредба
№2 за рекламната дейност на територията на Община
Левски, Наредба №4 за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и Наредба №6 за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Левски.
Постоянните комисии са провеждали редовно заседанията и са приемали становища по внесените за обсъждане
в Общинския съвет проекти.
За всички заседания на Комисиите е предоставян дневен
ред на ръководството на администрацията и се отчита добро
взаимодействие и редовно присъствие на ръководители и
експерти.
Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет
се състои от 7 общински съветници. През отчетния период
комисията е провела 7 заседания. Членовете й са обсъдили
и изготвили становища по 33 предложения за заседания на
Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, обществен ред, сигурност,
контрол по изпълнение на решенията се състои от 7
общински съветници. През отчетния период комисията е
провела 5 заседания. Членовете й са обсъдили и изготвили
становища по 22 предложения за заседания на Общински
съвет–Левски.
Постоянната комисия по устройство на територията,
общинска собственост се състои от 7 общински съветници.
През отчетния период комисията е провела 5 заседания.
Членовете й са обсъдили и изготвили становища по 16
предложения за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по образование, спорт, култура,
вероизповедания се състои от 7 общински съветници.
През отчетния период комисията е провела 7 заседания.
Членовете й са обсъдили и изготвили становища по 21
предложения за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по здравеопазване и социални
дейности се състои от 5 общински съветници. През отчетния период комисията е провела 5 заседания. Членовете
й са обсъдили и изготвили становища по 15 предложения
за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по екология, туризъм и селско
стопанство се състои от 5 общински съветници. През отчетния период комисията е провела 6 заседания. Членовете
й са обсъдили и изготвили становища по 26 предложения
за заседания на Общински съвет–Левски.
Председателският съвет се състои от Председателя на
Общинския съвет и двама заместници. Председателският
съвет е провел 4 заседания за отчетния период. На заседанията са обсъждани и разпределяни по комисии постъпилите
в Общинския съвет предложения.
След всяко заседание на Председателския съвет и постоянните комисии се изготвят протоколи, становища,
предложения.
За всяко заседание на Общинския съвет внесените предложения и становищата на постоянните комисии се размножават
и предоставят на общинските съветници, ръководителите
на администрацията и кметовете на кметства.
Графикът за предстоящите сесии, дневният ред на заседанията на постоянните комисии, на Общинския съвет,
решенията от заседанията се изнасят редовно на информационното табло в сградата на общината.
На страниците на общинския вестник и интернет страницата
на общината се публикуват решенията на Общинския съвет.
Гражданите редовно се информират по общинското радио
за предстоящите заседания и дневния ред на постоянните
комисии и Общинския съвет. Сесиите на Общинския съвет
се излъчват на живо.
След всяко заседание на Общинския съвет на Областен
управител – Плевен и Районна прокуратура – Левски се
изпращат кратки протоколи, съдържащи решенията и гласуванията по тях в регламентирания от закона 7-дневен срок.
Копия на всички приети решения се предоставят на кмета
на Община – Левски и на съответните служби и отдели за
изпълнение.
В Общинския съвет се съхраняват оригиналите на: предложенията с техните приложения; протоколите от заседанията на председателския съвет, постоянните комисии и
Общинския съвет; решенията; наредбите; правилниците;
програмите; стратегиите и списъците за присъствие на
общинските съветници.

Общество
Две нови детски площадки в град Левски
ще радват децата това лято
Децата от група „Щурче”на ДГ„Слънце”, с
учители Соня Чичева и Снежина Любенова и
директора на детското заведение Наталия Христанова подариха фотоалбум „Моята любима
детска площадка“ на кмета на община Левски
Любка Александрова.

Детските площадки на своите мечти децата от
ДГ„Слънце” в Левски направиха на 16 ноември
миналата година в Световната седмица по предприемачество и инициативност с открит урок на
тема “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. Тогава Любка Александрова получи
правата на идейните проекти от децата и обеща
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Нашенчета в Българско
Национално Радио

На 4 март в БНР - София се проведе XVIII-ти
те да бъдат реализирани.
галаконцерт на лауреатите от радио конкурса на
Кметът на общината Любка Александрова бла- програма „Хоризонт”- „Млади фолклорни таланти”.
годари на децата и екипа на детското заведение
за идейния проект и каза, че той вече е в процес
на реализиране. Ще бъдат направени за малки и
големи деца две площадки в централния градски
парк, каза Александрова. Тя показа на децата и
учителките проекта на строителните техници и
разказа подробно на децата с какво ще могат да
се забавляват през лятото.
Към проекта на децата от общината са добавени още възможности за весели игри, а детските
площадки се очаква да бъдат готови до началото
на лятото.
От детската градина благодариха на г-жа АлекСред многото участници бяха и гласовитите
сандрова за грижата на Общината за децата.
Симона Георгиева и Даяна Михайлова от класа по народно пеене при Обединената школа
по изкуствата ”Добри Христов” при НЧ„Георги
Парцалев-1901”. Под съпровода на камерно-инструменталната фолклорна група при Оркестъра
за народна музика към Националното радио,
Симона Георгиева се представи с песента „Стой
почакай Гана”, Даяна Михайлова с песента „Я
скокнете да скокнем”.
Двете славейчета се представиха отлично в живия ефир, показаха своите умения в областта на
българската народна песен и получиха овациите
на многобройната публика в студиото.
Мариета Аспарухова

Модерният учител гаранция за пълноценно личностно развитие на децата
„Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство” бе темата
на тренинг, проведен с учители от СУ„Крум Попов“, гр.Левски през м.февруари т.г. Такъв тип
обучение е традиция в нашето училище и е част
от годишната вътрешно-училищна квалификация.
Водеща идея на тренинга е да се даде възможност на учителите да споделят добри практики,
да обменят мнения и да презентират своя опит,
да получат безценни съвети.

електронни дъски. Личната квалификация трябва
да се надгражда през целия професионален път
на учителя.“
Акцент втори: Споделяне на мнения и презентиране на идеи от учителите в училището за това,
как да привлечем родителите в общата ни кауза.
В СУ„Крум Попов“ се работи открито при решаването на ключовите за професията приоритети и
проблеми. Основен принцип на партньорството
ни с родителите е толерантността и зачитането на мнението на всички страни. Избягват се
неефективни практики в работата с родителите.
Търси се съдействие от страна на училищното
ръководство и компетентните институции. Спазват
се изискванията на нормативната уредба.
Акцент трети: Леонетка Данаилова, главен
учител по Биология и ЗО, запозна присъстващите с резултати от анкета, проведена между
ученици от прогимназиален и гимназиален етап
на обучение в средното училище. Учениците са
естественият център на образователния процес.
Чрез отговорите си в анкетата децата отразяват
желанието си да имат модерни учители и дават
препоръки как да стане това. Предлагаме ви част
Тренингът съдържа три акцента:
от техните отговори:
Акцент първи: Информация за съвременниНа въпроса „Посочете две неща, които харесвате
те предизвикателства пред българския учител, най-много във Вашия учител“ се дават следните
поднесена интересно и интерактивно от Галя отговори: добронамерен, добър към нас, обяснява
Любенова, главен учител в начален етап. Тя об- добре, винаги е усмихнат, прави часа приятен,
общи: „Необходимо е да се приема и подкрепя забавен, дава примери от живота, позволява да
индивидуалността на всеки ученик. Учебният си изкажем мнението,
час трябва да протича така, че децата да бъизслушва ни, работи с любов…
дат ангажирани по игровия модел, съобразен
На въпроса „Посочете две неща, които смяс възрастта, потребностите, способностите тате, че Вашият учител трябва да промени“ се
и интересите им. Приоритет в училищната срещат отговори като: да е повече време с нас,
стратегия трябва да бъде модернизирането на да ни търси за извънкласни дейности и проекти,
учителската професия с компютърна техника и да прави уроците по-лесни, да бъде по-строг, да

използва ИКТ по време на час, да играем нови
игри, да промени мнението си за тези ученици,
които нямат успехи…

Тренингът приключи с обобщение по водещите
идеи за модернизирането на учебния процес.
Дейностите в СУ„Крум Попов“, гр.Левски носят
ясен знак за хуманизъм и толерантност – всички
прояви на училищния живот интегрират ученици
от различни етноси, както и деца със специални
образователни потребности.
Квалификационната дейност на учителите продължава – тя носи авторитет и лидерство при
възпитанието и образованието на нашето бъдеще
– децата на България!
Тренингът на тема „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство”
се посвещава на 95-та годишнина от създаването
на училище „Крум Попов“, гр.Левски.
Галя Любенова, Леонетка Данаилова,
главни (и модерни) учители
СУ„Крум Попов“, гр.Левски

Общество

бр.3, 28 март 2018 г.

5

140 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

Внушителен празник на Свободата и духа български
щада с кръшно хоро, с ритъма и багрите на бъл(Продължение от 1-ва страница)
„Не е случайно, че упованието на народа ни гарската културна традиция попила младостта
е било толкова силно в Русия. Може би нико- и красотата.
га една война не е била толкова чакана и желана от един народ, както тази която Русия
повежда с Турция… На картата на военните
събития се редят свети за нас българите места - Шипка, Плевен, Стара Загора, Шейново…
Руските, румънски и финландски войни и всички
националности в състава на руската армия в
едно с българските опълченци попълват картината на войната с безпримерен героизъм и
жертвоготовност за да се стигне до този изстрадан и паметен 3 март 1878г…
Днес ние потомците на истинските българи
свеждаме глава за топла човешка благодарност и признателност към Русия и нейните
чеда, към българските лъвове от Опълчението
,които не пожалиха себе си за да изгонят веднъж за винаги поробителя от бащиното огнище…”

Залпът на черешовото топче беляза празничния ден. Той ще остане в паметта на жителите и
гостите на единствения град в България с името
Левски с внушителната проява на родолюбиво
чувство и изява на всестранния талант на участниците от всички възрасти.

Пенка Здравкова потомка на опълченеца Ангел Геновски от с.Хотница, преселил се след освобождението в гр.Левски разказа за живота на
своя родственик.
„Аз съм българче” заявиха с гордост децата на Левски. „Мила Родино” докосна святата
обич бликнала в очите със силата на духа български. Образът на Апостола рисуват децата на
***
Левски. На този свят за българите ден те подаС Тържествен концерт посветен на 140 години
риха на кмета на общината Любка Александро- свободна България НЧ„Георги Парцалев-1901”
ва и на Пенка Здравкова, потомка на опълченеца доказа с таланта на участниците в програмата
Ангел Геновски, портрети на Васил Левски.
на 2 март обичта към родината, преклонението
пред подвига на героите. Предизвика бурните
овации на препълнения салон, а родолюбивото
чувство просълзи мнозина.

Танцовите състави „Звънчета„ и „Сборенка”,
Фолклорна формация „Северняшка огърлица”,
Мъжка вокална група „Патриоти”, Вокална група „Дивна” и дует „Славей”.

Кметът на Община Левски, Любка Александрова: „След този концерт малко е да кажа
НЧ„Георги Парцалев-1901” - поклон до земя!”Александрова благодари за приятната емоция с която ни дариха и подчерта, че не деня на
самодееца, а деня на професионалистите трябва
да е техен празник. Благословени сме с талантите, затова поздрав и поклон за всеотдайността и
безсънните нощи на сцената и нека този огън не
гасне, пожела и честити рождения ден 3 март на
майка България.
***

В село Козар Белене бяха пресъздадени исторически
моменти от боевете край Плевен, стихове и народни песни
огласиха площада.
Приветствие към жителите по повод 140 години Освобождението на България
направи председателят на ОбС-Левски, Дочко Дочев.

***

Родолюбци от с.Градище съживиха героични
моменти от българската история. Внушителният спектакъл, режисьорско дело на Веселин
Плачков, с участието и на талантливи артисти
от НЧ„Георги Парцалев-1901” превърна площада в Левски във великолепна сцена за празника
на Свободата.
Мъжката вокална група „Патриоти” за пореден път зарадва публиката с възрожденски
песни, а Танцов клуб „Седем осми” превзе пло-

Изключително преживяване за всички бяха
пресъздадените моменти от боевете на Шипка
и посрещането на Освободителите.
Стихове за Освобождението, българска народна музика и танци, руски песни и танци изпълниха с чувство на гордост и радост публиката. Тя
бурно аплодира „Танасовата музика” от с.Козар
Белене, изпълненията на учениците от Обединената школа по изкуствата ”Добри Христов”,

Членове на ВК„Единство-13” гр.Левски почетоха паметта на загиналите за отечеството жители на с.Левски
във войните.
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Млади възрожденци
поднесоха венец и цветя на паметника на Пирогов
В село Асеновци отбелязаха тържествено 140 на България и знамето „Свобода или смърт”, с
години от Освобождението на България от турско които децата се гордеят, че са българи и достойни
робство, съобщи Петранка Стефанова – секретар последователи на възрожденците!
Петранка Стефанова
и ръководител на клуб „Млад възрожденец” при
НЧ„Съзнание 1894” – Асеновци. Малки и големи
самодейци се събраха в читалището, направиха
венец и с тържествено шествие и развети знамена
отидоха на паметника на Пирогов в селото. Младите възрожденци рецитираха стихове, пяха патриотични песни и поднесоха венец и цветя в знак
на признание към руските воини и българските
опълченци, дали живота си за нашата свобода!
Младият възрожденец Сезгин Алдинов разчувства всички присъстващи със стихотворението
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово”. Знамето
на клуб „Млади възрожденци” към читалището
беше тържествено развято заедно с трибагреника

На 3-ти март в Стежерово

ПОКАНА
за участие в
Пети Фолклорен фестивал

„Гергьовски люлки“ - 2018
УВАЖАЕМИ
ЛЮБИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР,
КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
Община Левски и НЧ„Георги Парцалев-1901“
гр.Левски имат удоволствието да Ви поканят
на петото издание на Фолклорен фестивал
„Гергьовски люлки“ - 2018 г.
Смеем да твърдим, че фестивалът доби широка популярност и заслужено завоюва своето
място в културния календар на България. На
сцената на фестивала, талантът, младостта и
красотата се срещат с опита и съвършенството
на дългогодишните изпълнители на автентичен
и обработен фолклор. Очите се омайват от пъстротата на шевиците и гайтаните по носиите,
сърцата туптят в ритъма на музиката и танца.
Авторитетно 5 членно жури, с председател
проф.д-р Тодор Киров, декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“ в Академия
за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, има нелеката задача до отличи
най-добрите.
Фестивалът се излъчва от телевизия „ЗЕТРА“
и репортажи от Дестинация „България“ и БНР
в предаването „По нашенски“.
Участници или просто любители на
българския фолклор
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Дата: 1 май
ден: вторник
място: гр.Левски

Снегът и заледените улици в с.Стежеровао не
попречиха на стежеровчани да честват националния празник на Република България на 3-ти
март в затопленото от климатици НЧ„Съгласие
1895”. Тържеството за юбилея 140 години от Освобождението на България е започнало с химна на
Република България, съобщава Милена Гераскова.
За него организаторите - пенсионерски клуб,
кметство и читалище са се стягали още от декември миналата година.
Милена Гераскова е рецитирала стихотворението „Обичам те Родино!”. Кметът на село Стежерово, който лично е направил венец от зелени
клонки и неувяхващи цветя, е изслушан с голямо
внимание от присъстващите.
Родолюбивото чувство и силна памет в словото
на председателката на пенсионерския клуб Недялка Костова – историк и учител с над 40 годишен
стаж в Стежерово, е възхитило всички.
Стихотворението на Иван Вазов - „Опълченците
на Шипка” е изпълнила Мария Виолинова. Сред
присъстващите е бил и правнукът на опълченец от
Стежерово – инж.Йордан Павлов. Опълченците
от Стежерово сражавали се на Шипка са 32-ма,
най-много от селата в плевенска област.

Песните на група „Здравец” изпълнени с възрожденски патриотизъм са внесли бодрост за
празника. Поднесен е и венец на паметника пред
читалището от кмета Диан Димитров и Недялка
Костова. ”Всички присъстващи на тържеството
на 3-ти март - 140години от Освобождението бяха
изпълнени с гордост, че сме българи!” - обобщи
Милена Гераскова
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Децата от група „Палавници“ на ДГ“Слънце“
участват в благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“
Целта на кампанията е да бъдат събрани пластмасови капачки от бутилки, да бъдат продадени
и с парите от тях да бъдат закупени кувьози за
недоносени бебета.
Децата поканиха своите приятели от другите
групи на детската градина да се присъединят към
инициативата. С голям ентусиазъм те събират
разноцветните „капачки за бебета“, подкрепени
от своите родители и учителите. До сега са събрани 5 десетлитрови бутилки. Акцията ще се
проведе на 14.04.2018г. на Национален стадион
„Васил Левски“- София. Приканваме гражданите
на град Левски да се присъединят към каузата!!!
За един по-добър свят, за една по-добра България, за едно по-добро бъдеще за всички!

НЧ“Георги Парцалев – 1901“
град

Левски

БЛАГОДАРИ !

Видолова и Ганчева,
ДГ„Слънце“ гр.Левски

Ден на розовата фланелка
Ден за борба с тормоза в училище
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
подкрепи инициативата с която се отбеляза Деня
за борба с тормоза в училище. Предоставени бяха
на училища от града материали в символичния
розов цвят за различни дейности. Това е част от
Общинска програма за превенция и противодействие на асоциално поведение, насилия и агресия
сред малолетни и непълнолетни.
За изминалата година в местната комисия не са
постъпвали сигнали за тормоз в училищата на
територията на община Левски. Превантивните
дейности съвместно с училищата са приоритет на
комисията. Целта на кампанията е популяризиране
Денят на розовата фланелка и разпространяване
посланието, което се отправя към младите хора.
Част от инициативите на децата в ОУ”Максим
Горки”, включиха: надписване на розова фланелка
„Добрите думи които искаме да чуваме!”, изработено беше информационно табло върху което
беше поставен речник на чувствата украсено с
розови балони и др.

Служителите и ръководството на НЧ“Георги Парцалев - 1901“ град Левски, изказват
благодарност към всички хора включили се в
Благотворителната инициатива за събиране на
средства за озвучителна техника за читалището.
Инициативата стартира на 22 декември 2017г. с
Коледен базар, в който служители, самодейци
деца и възрастни изработваха коледни подаръци
и картички, продължи до 02 март 2018г.
Средствата, който се събраха са на стойност 420 лв., който ще се използват за
закупуване на озвучителна техника.
Хората казват:

„Добрината не може да бъде забравена! Сторил ли си на някого нещо добро,
той винаги ще го помни!“

Благодарим на всички!

Силвия Йорданова
председател на
НЧ“Георги Парцалев - 1901“
гр.Левски

Дарителска кампания
за Великден в село Асеновци

Ваня Дочева
Секретар на МКБППМН

По случай наближаващите Великденски празници, читалището в село Асеновци организира
първата за годината дарителска кампания за дрехи
в помощ на социално слабите семейства от селото.
Дрехите са предимно за малки деца и ученици.
Това е първата кампания за годината, но не и
последната.
Секретар: Петранка Стефанова
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С цветя и любов за мама и любимата учителка
Преходът между предучилищното и училищното
образование е важен момент в живота на всеки
малчуган. Учителите от СУ„Крум Попов“ винаги
осъществяват плавно и интересно приемствеността
на този преход.

детските градини между талантите на СУ„Крум
Попов“ и бъдещите първокласници на града.
Възпитаниците на г-жа Тодорова и г-жа Велчева
от ДГ„Слънце“ – филиал, заредени с много емоции,
усмивки и настроение поздравиха своите гости с
тържество под наслов „Аз обичам мама“. Пред
бъдещите първокласници и техните родители
Симона Стефанова Стефанова изпълни на пиано
„Солдатски марш“ и стихотворението „Мама“ от
Калина Малина. Всички присъстващи от сърце
аплодираха изпълненията на талантливата Симона.
Любена Стоилкова Горанова, още един талант
на СУ„Крум Попов“, поднесе поздрав за всички
деца, родители и учители. Тя изпя песента „Вървят
ли двама“ в собствен акомпанимент на китара.
Учителите Даниела Бориславова и Теодора
Александрова поздравиха родителите на децата от
Осми март е емоционален и празничен ден, ЦДГ„Локомотив“ с празника на жената и майката.
огласен от песни и стихове, посветени на Мама. В края на милото тържество им отправиха покана
Затова и точно този ден бе избран и за срещи в за информационна среща в СУ„Крум Попов“ на

Пролетни празници в Детска ясла „Еделвайс”
Децата от Детска ясла „Еделвайс” с нетърпение
очакваха Баба Марта,подготвиха песни, стихчета и танци, а родителите домашно приготвени
вкусотии.
Целия екип Благодари на родителите за старанието и за тези прекрасни деца.

Екипа гордо и със сълзи на очи развя българското знаме от ДЯ„Еделвайс”.
Разбира се не забравихме и 8–ми март. Всички
майки получиха Грамоти и снимка в рамка на
детето си, за да помнят и се гордеят.
Отпразнувахме З март. Трудно е да обясниш на
Отново ви Благодарим,бъдете здрави и все така
тези малки дечица,този велик ден, но те с радост всеотдайни.
и усмивки изпяха „Аз съм Българче”.
С уважение, екипа на ДЯ„Еделвайс“

14 март 2018 г.
И големите ученици от четвърти клас на СУ„Крум Попов“ поздравиха своите майки. Тяхното
послание „С цветя и любов за мама“ събра в
актовата зала на училището родители, гости и
учители. Огромна радост, силна нежност и искрена благодарност звуча в стихове и в песни.
За милата мама! За любимата учителка!
За всички нас!
Галя Любенова
главен учител в начален етап, СУ„Крум Попов“

Баба Марта в ДГ“Слънце“
По инициатива на група „Палавници“ на
27.02.2018г. в детска градина „Слънце“ - град
Левски беше открита Мартенска работилница,
в която ръкави запретнаха сръчните родители и
децата от група „Бони-Бон“ и група „Палавници“.
Всички заедно усукаха много шнурчета от бял
и червен конец и измайсториха най-пухкавите
пискюли и помпони от истинска бяла и червена
вълна. В края на работилницата децата украсиха
празнично мартенско дърво, което изложиха във
фоайето на детската градина за радост на всички.

На Първи март децата, родители и персоналът
отпразнуваха заедно деня на Баба Марта. Малчуганите се запознаха се с легендата за Мартеницата, пяха песни и рецитираха стихчета. По
стар български обичай се почерпиха за здраве с
вкусна топла питка и шарена сол, а „мартенките“
от група „Палавници“ вързаха на всички ръчички
по една мартеничка.

В ДГ„Локомотив“ гр.Левски с различни дейности разказаха на 6 годишните деца от
подготвителната група за нашият синеок
герой, Апостола на българската свобода Васил Левски.

Баба Марта в село Асеновци

И тази година традицията в НЧ„Съзнание 1894”
с.Асеновци беше спазена.

Дамите от клуб „Сръчни ръце” изработиха мартенички и направиха изложба, а днес на 1 март
те ще бъдат подарени на деца и възрастни хора
от селото. С този красив жест ние пожелаваме на
всички много здраве, щастие и благоденствие!
1 март е ден на българският талант, ден на „САМОДЕЕЦА”!
Нека е честит празника на всички самодейци
при читалището! Нека бъдат много здрави и се
радват на още по-големи успехи! Нека не пресъхва
вдъхновението към българският фолклор! Нека се
гордеят със себе си, да бъдат все така устремени,
упорити и обичани!!!
Петранка Стефанова

Голяма изненада бе връчването на благодарствени адреси към родителите, които участваха в Мартенската работилница. Кулминация на празника
беше свързването на шнурчетата в най-красивата,
най-оригиналната и най-дълга мартеница, с която
учителите и присъстващите родители накичиха
детската градина за здраве през цялата година.
ДА СТЕ БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ, РУМЕНИ,
ЗАСМЕНИ!!!
ДГ„Слънце“,
г-жа Видолова и г-жа Ганчева

