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Средно училище „Крум Попов”
с внушителен концерт за благородна кауза
Прекрасен, вълнуващ израз на многостранния
талант на възпитаниците на СУ„Крум Попов”
беше концертът с благотворителна цел на 19
април в НЧ„Георги Парцалев 1901” посветен на
95-та годишнина от създаването на училището.
Желанието на учениците и учителите от учи-

лището заедно да творим добро получи внушителна подкрепа от гражданите на град Левски.
Сред гостите бяха, кметът на общината Любка
Александрова и общинското ръководство, председателят на ОбС-Левски Дочко Дочев и други.
(Продължава на 3 страница)

Мариела Любенова от
„СКК Киокушин”гр.Левски
на Световното първенство
в Япония!
Мариела Любенова от „СКК Киокушин” гр.Левски се върна с три златни медала от Държавно
първенство за юноши и девойки младша и старша
възраст и Държавното първенство за мъже и жени
на 31 март в Стара Загора.
Мариела извоюва Първо място на кумите в
категория над 55 кг. и Първо място на ката при
девойки старша възраст. Нейни са Първото място на ката при жени и купата за „Най-техничен
състезател“ !

Ученическият парламент
на СУ„Крум Попов“ гр.Левски
Ще проведе Тържествена сесия на 11 май /петък/ от 10:00 ч.
в зала 304 на Община Левски
На тържествената сесия ще бъде отчетена дейността на СУ„Крум Попов“
през изминалата учебна година и ще се представят дейностите за отбелязване на 95-та годишнина от създаването на училището.
Заседанието на ученическия парламент ще се предава пряко за слушателите на общинско радио Левски!

Община Левски започна изграждане на модерна детска площадка
Община Левски започна изграждане на нова
и модерна детска площадка с разнообразни възможности за игра на децата. Това е поредната
стъпка за реализиране на идейния проект, който
децата от ДГ„Слънце” в Левски подариха на
общината. На среща с кмета на общината Любка
Александрова през месец март стана ясно, че към
проекта на децата са добавени още възможности
за весели игри.
Просторната детската площадка за малки и
големи деца в градския парк се очаква да бъде
готова до лятото.

Светослав Стилиянов от „СКК Киокушин”
гр.Левски се класира на трето място на Държавно
първенство за юноши и девойки младша и старша
възраст в категория до 70 кг. Ивайло Цанков и
Атанас Атанасов от клуба се представиха достойно и показаха своите умения и висок боен дух.
През месец април Мариела Любенова ще
участва и в Световно първенство в Япония,
научаваме от клуба.
Пожелаваме най-сърдечно на нашето момиче
и на нейните треньори да постигнат успеха
към който се стремят, да покажат висотата
на българският дух! Гордеем се с вас и радоста
ви е споделена!
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29 МАРТ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 416 прие годишен доклад за дейността
и финансов отчет на „МБАЛ-Левски”ЕООД, гр.Левски
за 2017г.
● С решение № 417 даде съгласие на управителя на
„МБАЛ-Левски”ЕООД гр.Левски да проведе процедура и
подпише договор за банков кредит при следните условия:
1. Размер на кредита – кредитен лимит в размер до
850 000 лв.;
2. Валута на кредита – Български лева (BGN);
3. Вид на кредита: Стандартен кредит за оборотни
средства;
4. Цел на кредита: за погасяване на остатъчен дълг
по Договор за кредит № 2683.1116 от 07.11.2016г. и за
нужди при временен недостиг на средства, необходими
за разплащания на задължения на „МБАЛ-Левски” ЕООД
към доставчици, НАП, персонал и други задължения,
свързани с дейността на лечебното заведение, в т.ч. и
просрочени такива;
5. Лихвен процент – лихвен процент не по-висок от 4%
годишно;
6. Такси и комисионни за обработка и управление на
кредита – максимум до 1% годишно;
7. Комисионна ангажимент не повече от 0,5% годишно;
8. Срок на кредита – 120 месеца, считано от датата
на подписване на договора за кредит;
9. Погасяване – на 120 месечни вноски;
10. Обезпечение – Особен залог на настоящи и бъдещи
вземания на „МБАЛ-Левски”ЕООД от НЗОК и МЗ по
действащи договори и нови такива, в общ размер не
по-малък от размера на предоставения кредит и залог
на сметката, по която постъпват описаните вземания;
11. Солидарен длъжник Община Левски, област Плевен,
в качеството си на принципал на дружеството;
12. Управителят на „МБАЛ-Левски”ЕООД, да предприеме необходимите действия, като подпише от името
на „МБАЛ-Левски”ЕООД договор за кредит, договор
за особен залог, документи по усвояване и погасяване
на суми по кредита, както и всички други документи
свързани с кредита, и да представлява „МБАЛ-Левски”
ЕООД при учредяване на обезпеченията по кредита;
13. Възложителя не предвижда заплащане на такси
и комисиони за предсрочно погасяване на кредита или
част от него.
Кметът на общината да подпише договорът за банков
кредит като солидарен длъжник.
Определя представители на Общинския съвет при провеждане на процедурата за банков кредит: Антон Димитров
Петков и Николай Атанасов Любенов.
● С решение № 418 одобри Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Левски, за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.
● С решение № 419 одобри Проект за общ устройствен
план на Община Левски – Предварителен проект.
● С решение № 420 прие отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Левски за
периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.
● С решение № 421 прие Програма за енергийна ефективност на Община Левски /2017-2022г./
● С решение № 422 промени чл.55.4.3. Еденична входна цена за посещения на плувен басейн за лица над 18
годишна възраст – 5,00 лв./ден с ДДС.
- Създава се нов чл.55.4.7. Дневна карта за лица над

18 годишна възраст, за 10 посещения на плувен басейн
– 30,00 лв. с ДДС.
- Създава се нов чл.55.4.8. Дневна карта за лица под
18 годишна възраст, за 10 посещения на плувен басейн
– 15,00 лв. с ДДС.
● С решение № 423 прие промяна на наименованието на
социалната услуга, делегирана от държавата дейност от
„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи
без увреждания“ в гр.Левски, на „Център за настаняване
от семеен тип за деца без увреждания“ в гр.Левски.
● С решение № 424 определи пълномощен представител на Община Левски на „Асоциация общински гори“
– Дочко Димитров Дочев – Председател на Общински
съвет Левски.
При невъзможност за участие на председателя на Общински съвет Левски – г-н Дочев, да се замества от г-жа
Айля Ибрахим – председател на постоянната комисия по
екология, туризъм и селско стопанство.
Определи за заместник пълномощен представител –
Евгени Велчев Ненков – зам. кмет на Община Левски.
● С решение № 425 определи годишен наем за ползване
на земеделски земи от общинския поземлен фонд за
стопанската 2018/2019г.
● С решение № 426 прие пазарни оценки за годишни наемни цени на пасища, мери и ливади, общинска
собственост в землищата на Община Левски.
● С решение № 427 даде съгласие за удължаване срока на
сключени договори за наем на пасища, мери, общинска
собственост до края на стопанската 2017/2018 година
с Мирослав Мартинов Михайлов от с.Трънчовица, като
възлага на Кмета на Община Левски да сключи анекси
към договорите за отдаване под наем на пасища, мери,
общинска собственост.
● С решение № 428 актуализира списъка на пасища,
мери и ливади за индивидуално ползване по землища,
като включва допълнителни имоти за разпределение
през 2018 година.
● С решение № 429 определи земеделски земи, общинска
собственост, които ще се отдават под наем на безимотни
и малоимотни граждани през стопанската 2018/2019г.
(Подробна информация и списък на земите може да
намерите на информационното табло на 3 ет. на
общината и в стая 305.)
Критерии по които ще се класират безимотните и малоимотни граждани, желаещи да наемат земеделски земи
от ОПФ, както следва:
- да отглеждат животни, регистрирани в системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ;
- да отглеждат пчелни семейства, регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на БАБХ;
- да извършват друг вид земеделска дейност;
- да са регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3
за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани.
За стопанската 2018/2019 година договорите за отдаване
под наем на земи от ОПФ на малоимотни и безимотни
граждани да се сключат в срок до 30.06.2018г.
● С решение № 430 даде съгласие за отдаване под аренда
на други трайни насаждения, общинска собственост за
срок от 25 години в землищата на с.Божурлук, с.Малчика,

с.Обнова и с.Стежерово.
(Подробна информация и списък на поземлените имоти може да намерите на информационното табло на
3 ет. на общината и в стая 305.)
Определи годишна арендна цена за отглеждане на други
трайни насаждения – 33,00 лв./декар, считано от стопанската 2017/2018 година, като възлага на Кмета на Община
Левски последващите действия за отдаване под аренда
на други трайни насаждения, общинска собственост на
основание Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет – Левски чрез публичен търг с тайно наддаване.
● С решение № 431 обяви от частна в публична общинска
собственост следният имот:
Поземлен имот с идентификатор 43236.401.3152 с площ
61702 кв.м., съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. ведно с изградените в него.
Предостави безвъзмездно за управление имота описан
в настоящото решение на Професионална гимназия по
селско стопанство и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ – гр.Левски.
Възложи на кмета на общината следващите процедури
по предоставяне на имота.
● С решение № 432 прие Система за прием на ученици
в първи клас в общинските училища на територията на
град Левски за учебната 2018/2019г., като тя влиза в сила
от деня на приемането и важи за учебната 2018/2019г.
● С решение № 433 даде съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Левски и Милена Илиева
Милчева върху сграда с идентификатор 43236.401.2524.1
цялата със застроена площ 203 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 43236.401.2524 /номер
по предходен план: 1539, парцел I, квартал 67/ съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, като Община Левски
изкупи частта на Милена Илиева Милчева в сградата,
представляваща: КАФЕ-АПЕРИТИВ със самостоятелен
вход в северната част от сградата с площ 107 кв.м., при
цена 30 000.00 лв.
Възложи на кмета на Община Левски последващите,
съгласно закона действия.
● С решение № 434 отпусна финансови средства в размер на 250 лв. за лечение на Елка Велчева Бойчева от
гр.Левски.
● С решение № 435 отпусна финансови средства в размер
на 100 лв. на Иванка Иванова Занкова от с.Малчика, за
погребението на съпруга й, и финансови средства в размер на 100 лв. на Коста Киров Николов от с.Асеновци,
за погребението на съпругата му.
● С решение № 436 отпусна еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. на Антоанета Сергеева Асенова
от с.Градище.
● С решение № 437 предложи на Министерски съвет на
Република България чрез НОИ да отпусне персонална
пенсия на Евгени Нориев Маринов, син на Нора Маринова
Колева.
Подробна информация за решенията на Общинския
съвет може да намерите на информационното
табло на 3 ет. на общината и в стая 305.

Внимание кърлежи !!! Пазете се, много са опасни…
Сезонната активност на кърлежите започва
обикновено през април и в местността”Шаварна„
вече има нашествие научихме от очевидци.
Кърлежите са не само преносители, но и съхранители на редица инфекции, някои от които водят
до хронични заболявания като лаймската борелиоза (лаймска болест), енцефалит, хеморагична
треска, марсилска треска. Те са кръвосмучещи
паразити върху различни бозайници. Срещат
се обикновено в райони с богата растителност,
детски площадки, зелени площи, между жилищните блокове, парковете и плажовете.

Предаването на заразата става в процеса на кръвосмучене, когато кърлежът отделя заразена слюнка
и други вещества. Не всеки кърлеж носи зараза.
От кърлежите, които са преносители на зараза,
най-опасни са дребният, пъстрият, едрият и кучешкият кърлеж. Те се запиват върху тялото на човека
във всички меки части, включително и половите
органи, в зависимост от това откъде са проникнали.
Отстраняването им трябва да стане най-много
до 4 часа след запиването им. За целта е необходимо щателно оглеждане на цялото тяло веднага
след разходката сред природата. Това особено важи

за децата. Много ефикасно е отстраняването на
кърлежа с мазнина. Мястото се намазва, изчаква
се около 10-15 мин, след което се маха с пинсета
със завъртане обратно на часовниковата стрелка.
Ако възникнат усложнения, т.е. кърлежът се скъса
и част от него остане в кожата, незабавно да се потърси лекарска помощ! Ръцете се измиват с топла
вода, сапун и се дезинфекцират със спирт.
Да се избягват местата с богата растителност,
разходките да стават по алеите, а след прибиране
вкъщи да се преглежда цялото тяло.
По инф.на „Домашен журнал”

Училищен живот
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СУ„Крум Попов” с внушителен концерт за благородна кауза
получи грамота за сценарист на постановката на
английски език. Грамоти за най-оригинално и за
комично групово изпълнение получиха учениците
от седми и десети клас.

(Продължава от 1 страница)

За пореден път истински, пъстър и жизнерадостен
пролетен букет от младост, талант и красота изпълни сцената на читалището. С радост публиката
не спираше да аплодира многостранните изяви на
учениците, които показаха своите постижения в
музикалното, танцово, артистично, художествено
и спортно изкуство.

кет за участието и в национално състезание за
компютърна графика и на Симона Стефанова
сертификат от БАН за постиженията и в националното математическо състезание „Черноризец
храбър” с пожелание за нови успехи. Благодари
за специалния поздрав на малките мажоретки от
детските градини в Левски с ръководители Соня
Събраните средства от благотворителния концерт
Дунева и Валя Маркова.
и изложбата – базар в размер на 4 004 лв. обяви
зам.директора на училището Наталия Чингова. С
тях, както обяви училището, ще бъдат подкрепени
даровити деца и деца в нужда от училището.
С цветя, благодарности, поздрави и пожелания
от обществения съвет, ученическия парламент,
учители, родители, граждани беше наситен
празника.

Светослава Илиева – ст.експерт в РУО – Плевен
поздрави празника на доброто и благодари на
всички, които подкрепят българското училище.
Тя връчи сертификати от името на МОН по повод
участие на ученици от училището за трети път
на националния кръг на фестивала за авторска
драматургия на английски език, като подчерта,
че единствени те от плевенска област са се осмелили да участват в това престижно състезание.
Емануил Георгиев Борисов и Христо-Милен Методиев получиха грамоти за най-добро музикално изпълнение. Елеонора Димитрова Георгиева
Индивидуални и групови изпълнения на детски,
народни и естрадни песни, народни, мажоретни,
карате и спортни танци и демонстрации – впечатляващ ярък израз на таланта и уменията на
учениците в подкрепа на даровити деца и деца в
нужда от училището.
Директорът на СУ„Крум Попов” Валентина
Дженева благодари на учениците и учителите,
на всички съпричастни на благородната кауза.
Тя връчи на Любена Стоилкова грамота и пла-

Талантливи деца от община Левски с награди от регионален конкурс „Фолклорни приумици”
Възпитаници от клас Народно пеене при ОШИ„Добри Христов“ при НЧ„Георги Парцалев 1901“
гр.Левски се върнаха с отличие от XIII-ят Регионален детско-юношески конкурс за певци и
инструменталисти „Фолклорни приумици“ – в
направленията музикален фолклор и класика
проведен на 21 април в гр.Червен Бряг.
Те показаха своя талант пред компетентното
жури с Председател Елка Недялкова от НУИ„Панайот Пипков“ – град Плевен, съобщава Мариета
Аспарухова
худ. р-тел на ФФ„Северняшка огърлица”.
Фолклорна формация „Северняшка огърлица“е
отличена с Първо място и плакет в направление
музикален фолклор – вокални ансамбли.

Отличени са и солисти от различните възрастови групи:
Първо място: Виктория Димитрова, Тея Михайлова, Любена Стоилкова, Десислава Борисова
Второ място: Магдалена Митева, Ивана Иванова, Симона Методиева, Мария Генова, Божидара
Данова
Трето място: Ива Върбанова, Соня Павлова,
Галя Матеева
С първо място е отличена и 7 годишната Елмира
Мириславова Кардашева при НЧ„Надежда 1902“
с.Козар Белене на Регионалеия детско-юношески
конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ гр.Червен бряг, информира Катя
Петкова от читалището.

Училищен живот
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С тържество на постиженията и таланта
ОУ„Максим Горки”празнува 57–ия си рожден ден
Празникът на ОУ„Максим Горки” на 30 март
беше истинско тържество на постиженията и таланта на възпитаниците на най-младото училище
в гр.Левски.

телство за усилията, търпението и любовта,
които много учители са вложили в израстването
на възпитаниците на ОУ„Максим Горки”. Този
празник ни обединява,кара ни да осъзнаем, че
трябва да сме заедно – ученици, учители, родители и съмишленици в една общност, защото
само така сегашните и бъдещи успехи на децата
са гаратирани…”
Вратовръзки с емблемата на училището – празничен знак и грамоти връчи директорът на 15
ученици отличили се през учебната година в
различни области. Конкурсът на училището за
„Паралелка на годината” спечели VII„б” клас с
С празнична торта, цветя и благопожелания
класен ръководител Славка Ленкова.
празнува рождения си ден ОУ„Максим Горки”
в гр.Левски. С 885 лв./благотворително/ левчелии подкрепиха бъдещи дейности и проекти на
С експозиция на ученически творби от клубната
училището.
дейност по проект „Твоят час” и учебните часове
по изобразително изкуство в НЧ„Георги Парцалев
1901” училището посрещна многобройните гости
за празника. Сред тях бяха представителите на
РУО-Плевен, Светослава Илиева – ст.експерт по
чуждоезиково обучение и Катя Трифунова – ст.експерт по природни науки, кметът на община Левски
Любка Александрова и общинското ръководство.

С празнично слово директорът Даниела Георгиева поздрави всички допринесли за развитието
и успехите на училището : „Празникът е повод
за удовлетворение за постигнатото и доказа-

Кметът на Община Левски Любка Александрова
поздрави колектива на училището за дръзновението и всеотдайността, поздрави всяко едно от
отличените деца и отличената паралелка, с радост,
гордост и пожелание да продължават напред все
така, защото град Левски и България имат нужда
от грамотни, просветени и мислещи българи.
Поздравителен адрес получи училището от името на началника на РУО-Плевен Албена Тотева.
По традиция ОУ„Максим Горки” в гр.Левски
отбеляза своя патронен празник с благотворителен спектакъл.Малките актьори на ОУ„Максим
Горки”, вокална група „Усмивка” и вокална група
„Лира” зарадваха всички с новият си музикален
спектакъл „Котаракът без чизми”.

Любена Георгиева от ОУ„Максим Горки“ отива
на международно състезание по английски език в Италия

За трета поредна година, учениците, изучаващи
английски език в ОУ„Максим Горки“ – гр.Левски участваха в международното състезание по
английски език HIPPO „Английски без граници“,
съобщава директорът на училището Даниела
Георгиева.
Състезанието се организира от италианската фирма
Global Input и GLOBAL HIPPO ASSOCIATION.
Координатор за България, която участва за пети
път, е Пиърсън – Лонгман.
Съобразено с изискванията на Общата европейска референтна езикова рамка, състезанието

покрива областите английски за специфични цели, различен от английския, желаещи да придобият
общ английски и преподаване на английски език високо качествен и международно признат сери е предназначено за кандидати с майчин език тификат за владеене на езика.
В Хипо 2017 участниците са 15 500 от 20 страни.
87 от тях стигат до финалния кръг.
Шестото издание на международното състезание
по английски език 2018 г. е отворено за ученици
и училища от цял свят.
Състезанието протича в три кръга, като финален се провежда се в Лидо ди Йезоло, Италия на
12 – 13.05.2018 г.
В предварителния кръг на шестото издание
на състезанието са се включили 24 ученици от
училището в три възрастови групи от 5 до 7 клас.
Трима са били полуфиналистите: Любена Георгиева – 5б клас, Веселина Цонева – 6б клас и
Иван Кирков – 7а клас.
Първа в класирането в нейната възрастова група,
до финалния кръг достига Любена с 83.5 точки.
Успех на Любена във финалния кръг
в Лидо ди Йезоло, Италия
на 12 и 13 май 2018г.!

Общество
Международният ден на здравето 7 април е
професионален празник на лекари, медицински
сестри, фармацевти и всички, които работят
в областта на здравеопазването. Този ден, а
и всеки в който сме благодарни , е повод да
покажем ,да изразим нашата признателност
към хората, чиято кауза е здравето на нацията.
В „Многопрофилна болница за активно лечение”ЕООД - Левски в осем отделения /детски
болести, акушеро-гинекологично, анестезиология и интензивно лечение, нервни болести,
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вътрешни болести, психиятрия, образна диагностика, физиотерапия и рехабилитация / с
помощта на клинична лаборатория и микробиология за нашето здраве с пофесионализъм
и всеотдайност се грижат лекари , медицински
сестри ,медицински работници.
И какво по –добро пожелание за всички Вас
и в делника и на празника от най-българското:
„Да сте ни живи и здрави!” Каква по-добра
молитва за Вас в тежката ви и отговорна професия от най-кратката „Благодаря!”

„Благодаря за всичко, което направиха за мен в болницата в Левски“
С тези думи, и с молба да публикуваме писмото му Тодор Любенов – председател на ТО при съюза на слепите в гр.Левски изказва своята благодарност към целия медицински състав на Вътрешно отделение при МБАЛ- ЕООД гр.Левски.
В писмото си до редакцията на вестника Тодор Любенов пише: „…В началото на месец март се почувствах много зле.Помислих си ,че е обикновена настинка и както правим всички започнах самолечение.След 4-5 дни положението ми още повече се усложни. Вдигнах температура,започна
да ме втриса, задъхваща кашлица, едвам дочаках до сутринта.
Спешно бях приет във Вътрешно отделение и след обстойни прегледи и изследвания се установи,че съм развил двустранна пневмония.
За кратко време болестта беше овладяна и до седмия ден не остана никаква следа от нея.
Искам да споделя със съгражданите ни и с читателите на вестника,че съм приятно изненадан от обстановката в болницата. Говореше се, че
е занемарена, в отделенията мръсотия, липса на постелъчен материал и отопление и какво ли още не.
НАПРОТИВ, МНОГО Е ЧИСТО И ЛЕГЛАТА СА МНОГО ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ. ИМА ПРЕКРАСНО ОТОПЛЕНИЕ, ПЕРСОНАЛЪТ Е МНОГО
УЧТИВ, ЛЕКАРИТЕ СА ДОБРИ И СИ РАЗБИРАТ ОТ ПРОФЕСИЯТА.
Не съобщавам имена,защото всички заслужават благодарност.
БЛАГОДАРЯ, МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО НАПРАВИХА ЗА МЕН!”

Лазарки пяха и благославяха из село Асеновци
Рано сутринта на Лазаровден по традиция децата от лазарската група при НЧ„Съзнание 1894”
с.Асеновци се събраха и обикаляха из село.
Красивите лазарки пяха песни и благославяха
за здраве, радост и берекет.
Стопаните отваряха домовете си и посрещаха
децата със сълзи в очите, като ги дариха с яйца,
лакомства и парички. Децата ще боядисат яйцата
за Великден, а с паричките ще си направят един
чудесен обяд в читалището.
Благодарим на всички, които ни приеха в домовете си и отвориха сърцата си, за да спазим
традицията!
Петранка Стефанова- секретар

На Великден в Стежерово
На Великден в Народно читалище „Съгласие 1895“
се събраха деца и възрастни от село Стежерово.
Конкурсът за най-здраво яйце спечели Добромир
Георгиев Данаилов. За най-красиво яйце всички
се бяха постарали да ги изпъстрят по традиция с
цветовете на дъгата и красиви орнаменти. Павлин
Винчев и Виктор Тодоров Тодоров омагьосаха
всички с красиво изписаните великденски яйца.
Наградата – козунак получиха участниците в
конкурса за яйца.
Най-малкият участник нямаше и година. Всички
бяха много щастливи в празничния ден.
Милена Гераскова

Маратон на четенето организират в село Асеновци за учениците от ОУ„Христо Ботев”
Учениците от 2 и 3 клас при ОУ„Христо Ботев” с.Асеновци с класни ръководители Анелия
Колчева и Павлина Петкова са провели учебен
час на 23 март в библиотеката. Децата са се запознали с „Молба на книгата”, разгледали са и
са чели откъси от детски книжки, рецитирали са
любими стихотворения и са получили подарък –
разделител за книги.

Библиотекарите са обещали да се включат, като
препоръчат на децата да четат подходящи за тях
книги и подготвят подаръци за най-активните
малки читатели в края на годината.
Маратон на четенето стартира в началото на
април в с.Асеновци.

Редовни посетители и активни читатели на
библиотека са обещали да станат децата, а г-жа
Колчева за да предизвика техният интерес към
книгата е предложила да записват в тетрадка –
дневник всички книжки, които прочетат до края
на учебната година. Да споделят любима мисъл от
книгата и илюстрация към нея. В специален час
най-активните деца-читатели ще бъдат наградени.

Учениците от І до ІV клас при ОУ„Христо Ботев”
с.Асеновци проведоха уроци и извънкласно четене
по БЕЛ., информира още Петранка Стефанова.
На 10 април Магдалена Стефанова – учител по
БЕЛ е провела урока си по литература на тема:
„Приказките на Шарл Перо” с учениците от V клас.
Всички деца се включили в четенето като библиотекарката Петранка Стефанова е похвалила

тези, които са чели най-изразително.
Поредният урок в библиотеката на тема „В света
на поезията” е проведен на 12 април със седмокласниците и Магдалена Стефанова- учител по
БЕЛ в ОУ „Христо Ботев” с.Асеновци.
Стихове от Пенчо Славейков, Пейо Яворов и
Димчо Дебелянов са прочели учениците, Петранка
Стефанова е запознала децата и с живота и поезията на Дамян Дамянов, Надежда Захариева и
Петя Дубарова.
Жанровете в поезията и предпочитанията на
поетите са обсъждани в този интересен и полезен
урок в библиотеката.
Петранка Стефанова: „Нека все повече са учителите, които разпалват любовта и интереса
на децата към книгата! Нека все повече са и
учителите, които да провеждат уроците си в
библиотеките! Нашата обща цел /читалище и
училище/ е да няма ученик да не е читател на
библиотеката; да насърчим и мотивираме децата
да четат книги като провеждаме различни по
вид инициативи като Маратона на четенето,
рисуване на приказни герои и др.Планирани са още
срещи с учениците до края на учебната година
като сме предвидили награди за най-активните
читатели.”

Общество
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Еразъм+ :
Където идеите се превръщат в проекти,
Закопане, Полша, Март 2018
Месец март 2018 година бе динамичен и успешен
за СУ„Крум Попов“ на регионално, национално, а
и на европейско ниво. Анелия Кирчева-Любенова,
учител по Английски език в СУ„Крум Попов“,
и Магдалена Йорданова, студентка в Технически
университет - Берлин, Германия, специалност
Computer Engineering, успешно представиха България в първата мобилност на международен
европейски проект по програма Еразъм +: Където
идеите се превръщат в проекти, град Закопане,
Полша. Дейностите по Мобилност 1 по проекта
бяха разпределени в 8 дни - от 20 до 28 март
2018г. Планирана е и втора мобилност, която ще
се проведе през месец юни на същото място.

Изпращащата организация от България е СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
И ПРОГРАМИ - ММКОИП, град Костинброд, с
председател Иван Гудев. Това е една разрастваща
се, но сравнително нова организация създадена
през 2017 година, която се цели високо в развиването на гражданското самосъзнание у младите
хора, работи за да ги подкрепя, да стимулира
обмяната на нови идеи, светоглед и ценности,
да споделя информация за възможностите, които
дава Европейският съюз, да помага и подкрепя
развитието на способностите и талантите на младите, като предоставя различни възможности за
изява. ММКОИП вече има осъществени няколко
успешни проекта. Организацията дава равен достъп и възможност на всеки младеж, който желае
да се включи с кандидатура за участие в някоя
от проектните дейности.
Посрещащата организация, разработваща проекта е INSTYTUT INNOWACJI, Poland в лицето
на Paulina Drzał и Łukasz Teofilak, които с голям

професионализъм и любов водеха обучението,
организираха дейностите и координираха участниците.
В проектната работа участваха общо 24-ма представители на 12 европейски страни, по двама от
държава, а именно от България, Германия, Гърция,
Испания, Италия, Македония, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция и Хърватия.
Всеки представител на страната си допринесе за
културното и личностното многообразие на проектната работа. Проведоха се и две интеркултурни
вечери, в които всяка страна бе представена като
географско положение, изобретения, видни личности, исторически събития, обичаи и вярвания,
бит и култура, типични храни и напитки.
Целите на проекта бяха постигнати с изпълнението
на различни разнообразни тренинги, дейности и
презентации, базирани на неформалното обучение.
Участниците научиха много, натрупаха богата
гама от европейски опитности и добри практики,
докато усъвършенстваха своя английски като работен език на проекта. Създадоха се приятелства
и добри партньорски взаимоотношения. И всичко
това сред прекрасната природа на планините Татри
в красивия град Закопане, Полша.
Освен незабравимото приключение и нови приятелства, всеки един от участниците получи и
европейски сертификат за успешно и активно
участие в проектната работа.
В СУ„Крум Попов“ град Левски предстои презентация относно Еразъм + Какво, Кога и Как?
Повече за организацията ММКОИП и за личния
ми опит като участник в проекта от първо лице
или как възможностите на Еразъм + сбъдват мечти!
Благодарим за шанса и незабравимия опит!
Анелия Кирчева-Любенова

ДГ„Слънце“ със знак
„eTwinning училище 2018-2019“
Детска градина „Слънце”в град Левски е удостоена със ЗНАК „eTwinning училище“, добрата
новина съобщи Севдие Алиева, учител в детската
градина.
Полученият знак за „eTwinning училище” е
признание за европейско ниво за работата, ангажираността и отдадеността на всички екипи,
работещи в ДГ„Слънце” по eTwinning проекти.
Той е показател за качеството на работа на педагогически екип в иновативни практики, проектно-базираното обучение, сътрудничеството и
екипната работа, реализиране на международни
проекти.
Наградените училища и детски градини, преминали през двата етапа в процеса на кандидатстване,
в България са 24, а в Европа 1 211.
Те са пионери и са признати за лидери в сфери
като: дигитална практика, практика за електронна
безопасност, иновативни и креативни подходи
към педагогиката, насърчаване на непрекъснатото
професионално развитие на персонала и толериране на добри практики за съвместно формално и
неформално обучение сред персонала и учениците.

eTwinning е общност на училищата в Европа,
където ученици и учители си общуват, сътрудничат, развиват общи проекти и са част
от най-вълнуващата образователна общност
в Европа.

График за транспортиране на разделно събрани отпадъци от цветни контейнери през 2018 година
Всяко 24 число на месеца

Всяко 4 и 25 число на месеца

Уважаеми съграждани, от 2017г.,
цветните контейнери на ЕКОПАК са
подменени с тип „Иглу“.
Моля, сгъвайте картонените и хартиени опаковки и ги поставяйте в синия контейнер. Смачканите бутилки
поставяйте в жълтия контейнер.
Не изхвърляйте тези опаковки в
контейнерите за смесени битови отпадъци – спестете от общите ни разходи
за обработка на отпадъка на регионално депо – Санадиново!

Общество
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Успехът е на наша страна, когато работим заедно с любов в СУ„Крум Попов“
За трета поредна година СУ“Крум Попов“ град
Левски представлява достойно област Плевен на
Национален кръг на Фестивала за авторска драматургия и театър на Английски език, който се
провежда в рамките на три дни в навечерието на
Световния ден на театъра - 27 март всяка година.
Авторитетното жури от МОН и Британски съвет-България присъди четири отличия за учениците на СУ“Крум Попов“ град Левски. Това става
ясно от протокола на Националната комисия за
организиране и провеждане на фестивал на авторска драматургия и театър на английски език
за учебната 2017-2018 г.
На тазгодишния фестивал, провел се на 9, 10
и 11 март 2018г. в гр.Ловеч, бяха представени 19
театрални постановки на английски език, достигнали до Национален кръг, от 12 области в страната.
Тази година, трета поредна, учениците от СУ„Крум Попов“ участваха с две постановки, в двете
възрастови групи, които са плод на работата в
клубовете по интереси „Английски чрез театъра“ – VII Б клас, с ръководител Анелия Кирчева-Любенова, и „Театър на английски език“ – X
клас, с ръководител Ваня Великова, по Проект
„Твоят час“. Интересно е да се спомене фактът, че
само още едно училище, освен СУ„Крум Попов“
гр.Левски, взе участие с две възрастови групи, а
всички останали групи от страната – с по една.
„Добре дошли във ФейсКук!“ (Първа възрастова
група) и „Животът ми преди теб“ (Втора възрастова група) са двете авторски пиеси, които се
бориха достойно с останалите училищни творби
от цяла България. Благодарение на талантливата
актьорска игра на нашите ученици, оригиналните
сценарии, идеите и тяхното осъществяване, живите послания бяха предадени на публика и жури
по най-живописния, по най-истинския начин.
Категориите, в които нашите ученици бяха обявени като най-добри в България са:
Първа възрастова група
НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ГРУПОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ получава СУ„Крум Попов“,
гр.Левски, област Плевен, за постановката „Добре
дошли във ФейсКук“, както и
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО МУЗИКАЛНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ получават Емануил Георгиев
Борисов за ролята на Ангела Емо и Христо Милен
Методиев за ролята на Ангела Христо в постановката „Добре дошли във ФейсКук“ на СУ„Крум
Попов“, гр.Левски, област Плевен.
Музиката е най-достъпният и най-универсалният
език, който се възприема и разбира по целия свят.
„Добре дошли във ФейсКук“ е пиеса, вдъхновена от музиката, и по-специално от песните на
Metallica. Тук е мястото да благодарим на госпо-

дин Красимир Кръстев, ръководител на клас по
китара в ОШИ„Добри Христов“ при НЧ„Георги
Парцалев 1901“ за помощта и подкрепата, за
подготовката на двамата талантливи китаристи,
които подкрепи за техните роли, а и подготвя в
продължение на няколко години.
Благодарни сме, също така и на господин Мартин Иванов-учител по музика в СУ„Крум Попов“
за оказаното съдействие и помощ!

Специална грамота за отличното си представяне
от Началникът на РУО-Плевен, госпожа Албена
Тотева и от старши експерт чужд и майчин език
в РУО-Плевен, госпожа Светослава Илиева, получиха нашите талантливи участници от Първа
възрастова група, а именно Александър Цветанов,
Десислава Цветанова, Емануил Борисов, Ива
Александрова, Лора Петрова, Магдалена Рачева,
Петя Асенова и Христо Методиев!
Втора възрастова група
НАГРАДА ЗА НАЙ-РОМАНТИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
получава СУ „Крум Попов“, гр.Левски, област
Плевен, за постановката „Животът ми преди теб“
НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР ТВОРЧЕСКИ ТЕКСТ
получава Елеонора Димитрова Георгиева за сценария на постановката „Животът ми преди теб“
на СУ„Крум Попов“, гр.Левски, област Плевен.

Тук трябва да споменем, че талантливата авторка
на пиесата написа на един дъх на български език
една чудесна любовна история, в която главния
герой претърпява доста сложни трансформации
на ценностната си система, носен на крилете на
най-красивото чувство – любовта. Умелият и професионален превод на английски език на пиесата
е дело на Янка Петрова Петрова, ученичка от X
клас, участничка в представлението с две роли.
Тъй като в „Животът ми преди теб“ говорим за
театър в театъра, на актьорите се наложи да
научат и запомнят всъщност по две роли, по два
сценария като цяло – този на представлението,
и този на вътрешната пиеса.
Специална грамота за отличното си представяне
от Началникът на РУО-Плевен, госпожа Албена
Тотева и от старши експерт чужд и майчин език
в РУО-Плевен, госпожа Светослава Илиева, получиха и участниците от втора възрастова група,
а именно Анатоли Аврамов, Десислава Дончева,
Елена Асенова, Елеонора Георгиева, Емо Юриев,
Михаела Чакърова, Сибелджан Салим, Стефан
Руменов и Янка Петрова.
Учениците и от двете възрастови групи, от
двете групи по интереси към СУ„Крум Попов“
се завърнаха удовлетворени, щастливи и още
по-вдъхновени от Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език. Те доказаха
на себе си и на останалите ученици, че когато се
полагат усилия и се работи усърдно и с голямо
желание, успехите не закъсняват.
Семействата на всички участващи ученици получиха Благодарствени адреси от ръководството
на СУ„Крум Попов“ за оказваната подкрепа на
своите талантливи деца и тяхното развитие.
А ние, екипът, който работи с тези прекрасни млади таланти, поднасяме своите специални
благодарности на ръководството на СУ„Крум
Попов“, в лицето на госпожа Валентина Дженева – Директор, и на госпожа Наталия Чингова
– Заместник директор по учебната дейност, за
подкрепата, която ни оказват в изпълнение на
идеите и проектите ни!
Благодарим и на всички участници, които за
пореден път доказаха, че всичко, което се прави
с голямо усърдие, труд и любов винаги стига
високо и далеч!
Ние, техните учители, можем да кажем само:
ИСТИНСКИЯТ УСПЕХ ДАЛЕЧ НЕ Е САМИЯТ ТИ ДА УСПЯВАШ, А ДА НАУЧИШ
ДРУГИТЕ ДА УСПЯВАТ!
Анелия Кирчева-Любенова,
Ваня Великова,
Елица Иванова,
СУ„Крум Попов“, град Левски

ДГ„Локомотив“ с отлично представяне на Националния конкурс „Моята картичка за мама“
Група „Слънчо“- подготвителна група на ДГ„Ло- лучили книжки „ Рисунки и загадки“, съобщават
комотив“ в гр.Левски с учителки Василка Ненкова от детската градина.
и Антоанета Божинова участва в първото издание
на Националния детски конкурс „Моята картичка
за мама“ на Издателска група „Просвета“ за деца
от 5 до 7 години.
За отлично представяне на конкурса Симона
Красимирова Йотова е сред класираните деца с
грамота.
На 30 март Симеон Шабански, представител
на Издателство „Просвета” официално е връчил
грамоти за отлично представяне на Симона и
ДГ„Локомотив“, а всички деца от групата са по-

Култура и спорт
Хандбален клуб “ЛЕВСКИ” гр.Левски
спечели купата на зона „МИЗИЯ“- Плевен за 2018 г.

В зоновия финал по хандбал за младежи до 19
години на зона „Мизия“проведен на 25 март в
гр.Павликени участваха отборите на ХК„Левски“
от гр.Левски, ХК„Локомотив“ – гр.Горна Оряховица, ХК„Осъм“ – гр.Ловеч и ХК„Чардафон“
– гр.Габрово.
Хандбален клуб „Левски” гр.Левски стана носител на купата на зона „МИЗИЯ“ гр.Плевен за
2018 г. за младежи до 19 години.
Президентът на Хандбален клуб „Левски“ гр.Левски Иван Пейков коментира:
- След убедителни победи над отборите от гр.Ловеч с 19:11 и от гр.Габрово с 24:16, състезателите

от гр.Левски се изправиха пред силният тим на
ХК„Локомотив“ от гр.Горна Оряховица, които
са носители на Купата на Република България
за 2018 г.
Срещата протече изцяло под диктовката на
хандбалистите от гр.Левски, като още в първите
минути те поведоха в резултата с шест гола аванс.
Благодарение на великолепната игра на вратаря
на отбора Мариус Луканов разликата в резултата
се запази до края на самата среща. Така с резултат
от 22:16 в хандбалистите от гр.Левски грабнаха
зоналната купа и придобиха правото на директно
участие на Държавния финал в гр.Хасково, който
ще се състои от 27-30.04.2018 г.
Призова награда за голмайстор с 34 вкарани гола
получи Андриян Димитров от ХК„Левски“, а за
най добър вратар беше отличен Георги Маринов
от ХК„Локомотив“.
Отборът на победителите: Мариус Луканов
/вратар/, Валентин Пенев, Антонио Михайлов,
Еми Юриев, Светослав Сашев, Валентин Николов, Момчил Брунков, Велиян Караджов, Иван
Боянов, Михаел Любчев, Андриян Димитров,
Диан Василев.
Треньори: Антоанета Кирова и Георги Христов

Песенна дъга над Кутев
На 1 април във възрожденския град Котел се
проведе X-то Национално юбилейно издание на
детско-юношеския фолклорен конкурс „Песенна дъга над Кутев”.
Близо 450 деца от всички кътчета на България
в различни възрастови групи, показаха своя талант в певческото и инструменталното изпълнителско изкуство.

Сред участниците бяха и 6 годишната Тея Ангелова Михайлова от град Левски и 8 годишната
Ива Николаева Иванова от село Стежерово.
Професионално жури от видни фолклористи и
изпълнители – народната певица от Мистерията
на българските гласове Калинка Згурова, ком-

ОБЯВА ЗА РАБОТА
„Приморско клуб“ ЕАД
НАБИРА ПЕРСОНАЛ ЗА СЕЗОН 2018

камериерки, готвачи, сервитьори, чистачи,миячи/ки

• Готвачи – 750 лв.
• Сервитьори – 730 лв.
• Камериерки – 725 лв.
• Миячи/ки – 660 лв.

позиторите – аранжори Георги Андреев и Ташо
Барулев, Милена Паунова – диригент на ансамбъл „Загоре” и майстора на тамбурата Валентин
Атанасов оценяваха малките талнти.
Със своите две изпълнения на северняшки
песни – Тея Михайлова /в първа възрастова група/ бе отличена със сребърен медал, а Ива Иванова /във втора възрастова група/ дебютира със
северняшката песен ”А бре Димитре” и бе отличена със златен медал.
С пожелание за още много творчески успехи
на голямата сцена към младите фолклорни
таланти – Мариета Аспарухова
Шестдневна работна седмица.
Официален трудов договор и платен отпуск.
Подсигурява настаняване и храна.

Контакти:
Х-л“Форест Бийч“ – 0885853451
Р-т“Форест Бичйч“ – 0885853865
Вили“ропотамо“,“Холидей“ – 0885853449
Х-л „Магнолиите“ – 0885853441
Р-т“Магнолиите“ – 0885853455
e-mail: hpenev@forestbeach.bg
www.primorskoclub.com
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Постижения на
Малките състезатели
от „СКК Киокушин” гр.Левски
Малките състезатели от „СКК Киокушин” гр.Левски - Инджи Реджеб, Бранимир Киров и Дани
Гърков заеха трето място в своите категории на
турнира за Купа „Верея“ за деца до 12 г. и до14
г. проведен на 1 април в Стара Загора.

Първо място за
Елмира Кардашева
на националния конкурс в Котел
Първо място спечели Елмира Кардашева, в
първа възрастова група, с ръководител Мариета
Аспарухова на Националния детско-юношески
конкурс „Песенна дъга над Кутев“ за индивидуални изпълнения на песенен и инструментален
фолклор, който се провежда ежегодно на 1 април в гр.Котел.
Конкурсът, под патронажа на Министъра на
културата, има за цел да съхрани песенния и инструменталния фолклор на България и приобщи
младото поколение към ценностите на фолклорните традиции, да открива и дава възможност за
изява на млади таланти.
С пожелание за много творчески успехи на
голямата сцена, хубавата новина съобщават от
НЧ„Надежда 1902“ с.Козар Белене.

