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Внушителен празник на духа български
на 24 май в град Левски
Внушително шествие на всички училища и детски
градини, НЧ„Георги Парцалев 1901“, Общински
клуб „Млад възрожденец”, Община Левски, общински съветници, дейци на просветата и културата, граждани, превзе площада в град Левски
в знак на почит и признателност към делото на
славянските първоучители и всички допринесли
за българското просвещение, култура и напредък.

утвърждаването на ученическото самоуправление
в училището и община Левски. Мартин Димов
Иванов успешен млад учител в СУ„Крум Попов”
получи отличие за активна обществена дейност
в областта на културата в гр.Левски. Надя Йорданова Георгиева, дългогодишен учител и зам.
директор в ОУ„Максим Горки” удостоена със
званието „Учител на годината”от СБУ получи
днес отличие и от кмета на общината.

С танците и песните си днес Мажоретен състав
– Левски, Вокална група „Фортисимо“, ученици от
СУ„Крум Попов“, Вокална група „Лира“, Вокална
група „Усмивка“, ученици от ОУ„Максим Горки
бяха най-истинския и красив букет за празника.

„Върви народе възродени, към светла бъднина
върви. С книжовността, таз сила нова съдбините
си поднови!” С думите на химна на българската просвета, кметът на община Левски Любка
Александрова започна словото си за празника,
защото 24 май е символ на българския дух през
вековете, на българската просвета и култура,
символ на благодарност и признателност към
българското учителство от първоучителите Кирил
и Методий до хилядите им последователи. Изказа
дълбока и искрена благодарност към учителите,
просветителите и културните дейци за силата
на професионализма, за усилията да съхранят
родния език и българската духовност. Поздрави
и благодари на всички ученици за безбройните
постижения на общинско, регионално, национално
и международно ниво. Успехите са наша гордост
и доказателство за таланта и подготовката в образователните институции на община Левски.

С почетен плакет и парична премия за високи
постижения в учебната и обществената дейност
кметът на Община Левски Любка Александрова
награди Димитър Сашев Матеев, ученик от 12
клас на СУ„Крум Попов” – за активна дейност в

Председателят на ОбС-Левски Дочко Дочев
поздрави всички, като каза, че 24 май е символ
на духовното единение на нацията ни, празник
на словото, на духа и културната ни идентичност.
Ден на почит и признателност към значимостта
на святото дело на първоучителите, който ни дава
право на самочувствие, увереност и гордост.
Млади, красиви, талантливи участниците в
концерта бяха прекрасно преживяване за всички
дошли да им се порадват.
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 11 АПРИЛ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 438 одобри проекта на договор за аренда на земеделски земи, общинска собственост за землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и с.Стежерово.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26 АПРИЛ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 439 прие отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017г.
● С решение № 440 прие докладите за дейността и за
разходите на народните читалища през 2017г.
● С решение № 441 реши Община Левски да сключи
договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел
реализацията на проект: „L-TeN – свързване на TEN
чрез по-добра връзка между териториални възли Турну
Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на региона”,
финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България, приоритетна
ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1
„Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за
по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи”, при
следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – 2 410 000 лв. (два
милиона четиристотин и десет хиляди лв.)
Валута на дълга – лева.
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за
общински заем.
Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 15 месеца, считано от датата
на подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса
за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 12462/13.02.2017
и/или от собствени бюджетни средства.
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 4.083 %
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и
Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Левски по Договор за безвъзмездна помощ №
12462/13.02.2017, сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Левски, по която постъпват средствата
по проект „L-TeN – свързване на TEN чрез по-добра
връзка между териториални възли Турну Мъгуреле и
Левски за устойчиво развитие на региона по Договор
за безвъзмездна помощ № 12462/13.02.2017;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи
на община Левски, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до
„ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Левски по чл.52, ал.1,
т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;
Възложи и делегира права на Кмета на Община Левски
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса
на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
● С решение № 442 реши Община Левски да сключи
договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата
на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел
реализация на проект: „L-TeN – свързване на TEN чрез
по-добра връзка между териториални възли Турну

Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на региона”,
финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България, приоритетна
ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1
„Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи
за по-добри връзки с TEN-T транспортни мрежи”, при
следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – 98 000 лв. (деветдесет
и осем хиляди лв.)
Валута на дълга – лева.
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за
общински заем.
Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата
на подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса
за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени
бюджетни средства.
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 4.083 %
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и
Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи
на община Левски, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до
„ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Левски по чл.52, ал.1,
т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;
Възложи и делегира права на Кмета на Община Левски
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса
на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
● С решения № 443 и № 444 актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ, т.Ж „Описание на имотите, които
Община Левски възнамерява да предложи за отдаване
под наем” със следните имоти:
- Помещение с полезна площ 11 кв.м., представляващо
част от I-ви етаж на двуетажна сграда с идентификатор 43236.401.1649.1, построена в поземлен имот
43236.401.1649 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, с адрес: гр.Левски,
ул.“Крум Попов“ № 9 - за офис, като възложи на Кмета
на Община Левски следващите процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключване
на договор за наем.
- Общински терен с площ 10 кв.м., представляващ част
от поземлен имот 43236.401.2640 (номер по предходен
план: парцел ІV, кв.119) съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
Заповед РД-18-2/ 23.01.2007г. на Изпълнителен Директор
на АГКК, съставляващ: Обект № 44 съгласно схемата
за разполагане на преместваеми обекти в гр.Левски,
за монтаж на преместваем обект за търговска дейност,
като дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10
години на имота чрез публичен търг с явно наддаване.
Възложи на Кмета на Община Левски следващите
процедури по провеждане на публични търгове с явно
наддаване и сключване на договори за наем.
● С решение № 445 прие решение за изграждане на
паметник на загиналите в Първата световна война от
с.Аспарухово в централната част на селото.

● С решение № 446 отпусна безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” - гр.Левски в размер на 5000 лв.
за участия в турнири, като средствата ще бъдат възстановени от субсидиите на спортния клуб.
● С решение № 447 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. за лечение на Юлвие Мехмедова
Юсеинова от гр.Левски и финансови средства в размер
на 300 лв. на Лида Мирославова Ангелова от гр.Левски,
за лечение на съпруга й.
● С решение № 448 отпусна еднократна финансова
помощ в размер на 160 лв. на Никифор Иванов Андреев
от гр.Левски, за доплащане на акумураторни батерии
на помощно средство за придвижване – скутер.
● С решение № 449 обяви от публична в частна общинска собственост 1575 кв.м част от поземления
имот с идентификатор 43236.401.2950 с НТП „За второстепенна улица“, която ще се включва в площта на
новообразуваните УПИ II, IX, X, XI, в кв.58а по ПУП
на гр.Левски, съответно поземлени имоти с проектни идентификатори 43236.401.3479, 43236.401.3480,
43236.401.3481, 43236.401.3482, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Левски.
Даде съгласие за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/,
относно упи II-2332 в кв.58а по ЗРП на гр.Левски, с
предназначение „за фирмена производствена дейност“,
като 1575 кв.м част от поземления имот с идентификатор 43236.401.2950 с НТП „За второстепенна улица“
се включва в площта на новообразуваните урегулирани
поземлени имоти II, IX, X, XI, съответно поземлени
имоти с проектни идентификатори 43236.401.3479,
43236.401.3480, 43236.401.3481, 43236.401.3482, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Левски.
● С решение № 450 отпусна безлихвен заем на „Спортен карате клуб Киокушин” гр.Левски в размер на 5000
лв. за участия в предстоящи състезания – Държавни,
Европейски, Световни първенства и подготвителни
лагери, като
сумата ще бъде възстановена от субсидията на спортния клуб.
● С решение № 451 отпусна безлихвен заем на „Автомоделен клуб Левски” гр.Левски в размер на 3500 лв. за
участия в състезания, като сумата ще бъде възстановена
от субсидията на спортния клуб.
● С решение № 452 отпусна безлихвен заем на „Общински футболен клуб Левски 2007” гр.Левски в размер на
32 700 лв. за продължаване на състезателна дейност в
Северозападна „В” АФЛ, като сумата ще бъде възстановена от субсидията на спортния клуб.
● С решение № 453 отпусна безлихвен заем на Футболен клуб „Ботев-2014” с.Българене в размер на 3000
лв. за продължаване на спортно-състезателна дейност,
като сумата ще бъде възстановена от субсидията на
спортния клуб.
● С решение № 454 отпусна безлихвен заем на Футболен клуб „Победа” с.Градище в размер на 1500 лв.
за участие в БОФГ Изток Плевен, като сумата ще бъде
възстановена от субсидията на спортния клуб.
● С решение № 455 отпусна безлихвен заем на Футболен
клуб „Динамо-Изгрев” с.Изгрев в размер на 3000 лв. за
участия в мачове от футболното първенство, като сумата
ще бъде възстановена от субсидията на спортния клуб.
● С решение № 456 отпусна безлихвен заем на Футболен клуб „Ботев” с.Трънчовица в размер на 3000 лв.
за продължаване на състезателна дейност в „А” ОФГ
в Плевенска област, като сумата ще бъде възстановена
от субсидията 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.

Култура
Награди на СБУ за професионализъм и новаторство
На 11май 2018г. Синдикатът на българските
учители проведе заключителния етап на XXI-я
Национален конкурс „Учител на годината“.
Официални гости на тържествената церемония
бяха: Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова – Кмет на
гр.София, д-р Елеонора Лилова – Председател на
ДАЗД, Чавдар Христов – Вицепрезидент на КНСБ,
Живка Първанова – зам.областен управител на
София – град, проф.д-р Росица Пенкова – Директор
на ДИУУ и Председател на журито на конкурса,
началници на РУО, директори на дирекции от
МОН, представители на академичните среди,
социални партньори.
Поздравителни адреси бяха изпратени от Председателя на 44-то Народно събрание, Министър
– председателя на Република България, Вицепрезидента на Република България, Президента на
КНСБ, Началници на РУО.

Церемонията по награждаването на най-добрите
и успешни учители и директори бе открита с тържествено слово на Председателя на СБУ д.ик.н.
Янка Такева. Тя поздрави участниците в конкурса
и гостите. Подчерта добрата подготовка и високия
професионализъм на учителите в България, за
което говорят отличните резултати и постижения
на учениците в международни състезания.
Тази година в престижния конкурс кандидатстваха 250 учители и директори от цялата страна.
От тях номинирани бяха 74 – в десет направления – за професионализъм, отдаденост и новаторство. Двадесет и седем учители и директори
станаха носители на високия приз на Синдиката
– „Учител на годината“ и четиридесет и седем на

Специалната награда на Председателя на СБУ.
От Община Левски в Направление „Директори и
заместник-директори“ на конкурса кандидатства
Надя Георгиева – зам.директор на ОУ„Максим
Горки“. Тя беше номинирана.
Г-жа Георгиева работи в ОУ„Максим Горки“
22 години. От тях 7 като възпитател и учител, а
15 като заместник-директор.
Приятно ми е да съобщя радостната новина, че
Надя Георгиева получи заслужени почит и признание за своя труд – високата награда „Учител
на годината“.
Честито на г-жа Георгиева!
Желая от сърце здраве и да продължава да работи
със своя верен усет за бъдещето на образованието.
Искам да споделя моята радост и за още една
награда.
Генади Иванов - Директор на СУ„Н.Катранов“ –
Свищов също получи високото отличие „Учител
на годината“ в Националния конкурс на СБУ.
Генади Иванов е от град Левски. Завършва основното си образование в ОУ„Максим Горки“, а
средното – в СУ„Крум Попов“.
От 2000 до 2002 г. работи като учител по география в СУ„Крум Попов“ и е секретар на СО
на СБУ.
От 2002 г. до днес работи в СУ„Н.Катранов“,
гр.Свищов – 14 г. като директор.
СУ„Н.Катранов“ е едно от най-успешните училища в Област Велико Търново.
Честито на г-н Иванов!
Желая му да бъде здрав и да продължава своята
успешна работа за модерно и качествено предучилищно и училищно образование.
Надя Георгиева и Генади Иванов са удостоени
и с Почетно отличие Неофит Рилски от МОН.
Получили са и покана от Президента на Република България за прием по повод Деня на
българската просвета и култура и славянската
писменост – 24 май.
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Татяна Йорданова с награда
от журналистически конкурс
Татяна Йорданова от град Левски спечели трета
награда на студентския конкурс, организиран от
Фондация „Димитър Цонев“ на тема „Покажи
добрия българин“ с едноминутно видео. Конкурсът се прави за първа година с цел да подкрепи
качествената българска журналистика.

Видеото на Таня озаглавено „Гласът на доброто
- Приказка за приказките“ показано на награждаването пред представители на някои от най-големите български медии, министри, омбудсмана на
страната, приятели и колеги на Димитър Цонев
може да бъде гледано в интернет.
В състава на журито, избрало победителите са:
Цветанка Ризова, Венелина Гочева, Росен Томов,
Десислава Цонева, Любомир Стойков, Христо
Мутафчиев, Вяра Анкова, Уляна Пръмова, Димитър Цонев - син.

Честито! И напред към нови успехи!
Дора Давидова
Председател на Общ КС на
СБУ - Левски

Сърдечна благодарност на учениците и учителите от ОУ„Христо Ботев” с.Българене
за радостта ,която дариха на жителите на
с.Стежерово с празничния концерт по случай 24 май, изказва настоятелството на
НЧ„Съграсие1895”с.Стежерово.

Благодарим Ви !
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Триумф на обичта към националната ни култура
Жизнерадостен празник на фолклорното ни „Гергьовски люлки“ 2018 г.
богатство събра близо 700 певци и танцьори от
С възстановка на народната традиция за ГерСеверна България на 1 май в град Левски.
гьовден започна петото издание на Фолклорен
фестивал „Гергьовски люлки“ 2018 г. в град Левски – пролетен празник на фолклора и народната

Пето юбилейно издание на ФФ„Гергьовски
люлки” беше истински триумф на обичта към
националната ни култура с нови постижения и
нови открития. Около 700 участници от 4 до 87
години от ранни зори до късно вечерта с талант
и вдъхновение показаха силата и красотата на
националното ни богатство.

Нека има мир и любов в сърцата, това е желанието на организаторите на прекрасния празник
Община Левски и НЧ„Георги Парцалев 1901“
гр.Левски.
Петото юбилейно издание на фестивала прави
чест на организаторите, че за изминалите пет
години фолклорното събитие зае достойно място в културния календар на страната, а силата и
красотата на националното ни духовно богатство
вдъхновяват за нови открития и постижения.
Гергьовски люлки са залюляха в Левски и бликна
красота и жизнерадост на Фолклорния фестивал

традиция, на младостта, таланта и красотата.
Христос Воскресе, честит празник на труда
и работническата солидарност, честит празник
на в.„Дума” и празник за жителите и гостите
на град Левски бяха поздравите от домакини и
гости. Специални поздрави бяха отправени и
към спонсорите, хората с любов към фолклора и
желание за утвърждаване на фестивала.

Кметът на Община Левски Любка Александрова
обяви за откри фестивал „Гергьовски люлки“ с
радост и надежда, че от тази сцена ще тръгнат
новите Борис Машаллов или Мита Стойчева, че
тези малки деца и участниците във фестивала ще
запазят северняшката традиция. Първи май е ден
на правото на хората на достоен труд и достоен
живот, подчерта Александрова и поздрави всички
за празника ,поздрави за празника и журналиста
от в.„Дума” Ина Михайлова, изключителен при-

ятел на общината.
Авторитетно, петчленно, 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, зам.председател журналиста от в.„Дума” Ина Михайлова, Елка Недялкова, Валентин Недялков и Даниел Цолов - преподаватели в
националното училище по изкуствата”Панайот
Пипков” гр.Плевен имаше не леката задача да
отличи най-добрите.

Проф.д-р Тодор Киров поздрави всички и сподели,
че се чувства много уютно на празника в Левски.
Вече 40 години с фолклора проф.Киров е установил, че нашата страна е богатство от фолклор и
поздрави организаторите, г-жа Александрова, че
правят този фестивал да се покаже северняшкия
фолклор. На езика и фолклора ние дължим своето
съществуване като нация, подчерта.

Грандиозния фолклорен празник откриха домакините с изпълнение на ФФ„Иглика”от ДГ„Локомотив” с худ.р-л Мариета Аспарухова.
Най–малкият участник само на 4 години Теодор
Пламенов Трифонов с песента „Гайда свири сред
село”получи бурните аплодисменти на публиката
за изключителното представяне и специална награда от кмета на общината Любка Александрова
за най–малък участник.
Водещи на фестивала бяха Ганчо Александров,
Галя Иванова ученичка от СУ„Крум Попов”, Красимир Кръстев – худ.р-л в НЧ”Георги Парцалев
1901” и Василка Ненкова - учител в ДГ„Локомотив”.
125 участници във фестивала – певчески и танцови състави, индивидуални изпълнители от
градовете и общините Плевен, Свищов, Габрово,
Летница, Пордим, Тетевен, Павликени, Белене се
надпяваха и надиграваха с изпълнения на автентичен и обработен фолклор.

Общество
Безспорно многобройните таланти в различните категории затрудниха авторитетното 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.

По традиция участниците бяха отличени за своя
талант. Награда на журито получи Фолклорна
група „Славей ” НЧ„Мита Стойчева 1900“ с.Обединение, общ.Полски Тръмбеш

Наградата на кмета на община Левски Любка
Александрова получи НЧ„Възраждане-1908“
с.Българско Сливово, общ.Свищов, което участва
във фестивала с Детски танцов състав ,Женска и
Мъжка певчески групи .
Номинация „Откритие“ на ФФ„Гергьовски люлки“ 2018 г. – гр.Левски и плакет получи 7 годишната Елмира Кърдашева от НЧ„Надежда”с.Козар
Белене с худ.р-л Мариета Аспарухова. Втората
номинация „Откритие” получи Квартет „Славейче“ при НЧ„Мита Стойчева 1900“ с.Обединение,

общ.Полски Тръмбеш.
Награда за най-малък участник заслужи Теодор
Пламенов Трифонов на 4 години от ДГ„Слънце”гр.
Левски с худ.р-л Мариета Аспарухова и песента
„Гайда свири сред село”.
С габровски хумор награда за най-възрастен
участник получи 87 годишния Геньо Генев от
Клуб на пенсионера гр.Габрово.
На грандиозния фолклорен празник бяха присъдени и връчени много награди в различните
категории – медали, поощрения и дипломи.
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Председателят на журито проф.д-р Тодор Киров
благодари от името на журито за гостоприемството,
за грижата за българския фолклор и за това, че се
дава възможност фолклора да се разпространява
и по този начин да се съхранява.

С благодарност към журито, участниците във
фестивала и НЧ„Георги Парцалев 1901” за прекрасния гала концерт и надежда, че през 2019 г.
на тази сцена ще се срещнат отново талантите на
българската култура, кметът на общината Любка
Александрова закри фестивала.
Индивидуалните изпълнители до 18 год. получиха 8 златни медала, 10 сребърни и 6 бронзови
медала, а над 18 години – 1 бронзов медал.
Камерните състави /дует, трио, квартет…/ до
18 год. отличиха със златен и бронзов медал, а
над 18 години с 3 бронзови медала.
Инструментални изпълнители над 18 год. бяха
отличени с 1 златен медал, а до 18 години със
сребърен и бронзов.
Певчески състави и фолклорни формации до
18 год. получиха 2 златни, 1 сребърен, 1 бронзов
медал, а над 18 год. – 6 златни, 6 сребърни и 10
бронзови медала.
Танцови състави до 18 години – 2 златни, 1
сребърен и 2 бронзови медала, а над 18 год. – 2
златни, 2 сребърни.
Клубовете за хора бяха отличени с 1 златен и
2 сребърни медала. Два злати медала получиха
оркестрите.
Подробна информация за класираните на Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки“ 2018 г. в
град Левски е обявена на интернет страницата
на Община Левски.

Добрината не е наука, а действие!

Нравственото призвание на човека е не само да
знае моралните ценности, но и да ги осъществява
в дейността си, не само да знае що е добро и зло,
но и постоянно да извършва добро. Всеки, който
вярва в това може да помогне за ЕДНО ГОЛЯМО
ДОБРО, защото какво, ако не да спасиш живот от
страдание и подариш надежда е ДОБРО?
13 години Христинка Йорданова от с.Козар Белене
е прикована в инвалидна количка след тежка катастрофа и неуспешни операции на гръбначния стълб.
Всяка година на Богоявление в селото Христинка е
на големия християнски празник. Надеждата гори
в очите и, казвам го, защото съм я видяла и сега
когато тя се нуждае от подкрепа искам да помогнем
с каквото можем.
Младото момиче само е започнало кампания във
Фейсбук на 25 април за набиране на средства за
предстояща операция за изправяне на гръбначния
стълб в Турция. Лекарите, както тя твърди, са убедени, че това е възможно и след 13 години прикована
ще може да се изправи ….и да ходи. 60 000 лв. са
нужните средства за операцията – толкова струва
сбъдването на една мечта на едно младо момиче.
Вярвам, иска ми се да вярвам, че тя ще е реалност
скоро с наша помощ, помощта на всички, които
вярват в доброто и настина искат то да се случи.
Л.Христова

Общество
Като истинските парламентаристи
На 11.05.2018 г. участниците в Ученическия
парламент на СУ„Крум Попов“, гр.Левски, проведоха Тържествена сесия. На този ден България
чества делото на светите братя първоапостоли
Кирил и Методий. И ние, малки и големи участници в просветното дело на родината, пазим и
тачим техните завети.
Всички членове на УП проявиха активно отношение при организацията и провеждането на
сесията. И макар и за кратко, успяха да „влязат в
обувките на другия“…парламентарист.

Тържествената атмосфера се допълни от словата на слушателите – гости на сесията. Любка
Александрова - кмет на Община Левски, Кольо
Домеников – заместник кмет, Дочо Дочев – председател на Общинския съвет, Петя Чолакова –
главен експерт, Валентина Дженева – директор на
СУ„Крум Попов“, Наталия Чингова – заместник
директор, Павел Генов - журналист, Боян Кирилов
– всички те бивши възпитаници на нашето училище – споделиха мисли за дейността на младежите
и отправиха пожелания за успех и дръзновение.
И с мъничко тъга в сърцата осъзнахме, че това
е последната изява на Димитър като участник в
Ученическия парламент. Учим се от най-добрите!
– са нашите думи на благодарност към Димитър.
Благодарност изказваме и на училищното ръководство за пълното съдействие и разбиране по
повод на училищните дейности и изяви.
„Нека реализираме заедно още идеи!“ е нашето
пожелание към управата на Община Левски.
И нека често в ефира на радиото да се чува
гласът на младежите!
…В традициите на парламентаризма поради
изчерпване на дневния ред сесията се закри. Тържествената сесия на Ученическия парламент при
СУ„Крум Попов“, гр.Левски, е още една дейност,
посветена на 95-тата годишнина от създаването
на училището.

Сесията се проведе в зала 304, там, където заседават общинските народни избраници. Всеки
участник разполагаше с предварително раздадени
работни материали по сесията. За ефективното
протичане на сесията се избраха водещ и протоколчик. Дневният ред се подложи на обсъждане и
гласуване, осъществи се проверка на присъствие.
В хода на сесията се изслуша информация за
дейността на УП през изминалата учебна година, изготвена от председателя Димитър Матеев.
Галя поднесе похвално слово за делото на Кирил
и Методий. Използвайки случая, че Тържествената сесия на УП се излъчва на живо в ефира
на Общинско радио – Левски, Михаела изброи
светли дати в историята на училището, по повод
95-тата годишнина от създаването му. Елена запозна присъстващите с моменти от биографията
на патрона на училището – Крум Попов. Лоренцо
В края на мероприятието се снимахме пред
съобщи дейностите по предстоящото отбелязване стълбите на общината…като истински парлана училищния юбилей. И ето така най-голямо- ментаристи!
то училище в Община Левски отново влезе във
С младежки поздрав:
всеки дом!
Димитър Матеев, Леонетка Данаилова

Първата библиотека на открито в град Левски
събра любители на книгите
На 18 май в зелената зона пред сградата на Община Левски беше открита първата библиотека
на открито по инициатива на Екипите на ЦОП,
ЦСРИ и ЦНСТДМ Левски под егидата на Соник
Старт, кмета на община Левски и доброволци.
Целта е да привлече вниманието на все повече
деца и възрастни, да предизвика интерес към
четенето и грижата за книгите, каза психологът
Наталия Николова при откриването. Всеки може
да вземе книга ,да я прочете и върне, а може и да
остави книга. ”Вземи ,прочети, върни или подари
книга” е мотото на инициативата.
Книгите в библиотеката на открито са събрани
от дарителска акция на доброволен принцип.
Книгата пробужда всичко добро, убедени са организаторите. Тя дава надежда за бъдещето.
Изказана беше благодарност на Община Левски,
на фирма ”Еко строй” осигурила материалите за
прекрасните библиотеки, на доброволците, на
Стойчо Петков, който с дърводелските си умения
помогна на всички да сътворят това вълшебство,

на всички участвали в поредицата от дейности,
които са предшествали събитието-рисунки, есета
и стихотворения, прекрасни макети на библиотеки.
С благодарност и поздрав за инициативата,
пожелание да събудим книгите, към всички се
обърна гл.експерт „Образование, култура и спорт”
Петя Чолакова. Юлхан Мюртезова библиотекар в
библиотека „Веселина Геновска” подари книжки
и покани всички да посетят и библиотеката, да
четат повече пожела на децата.
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На добър час, абитуриенти!
Последният звънец за момичетата и момчетата
от 12 клас на СУ„Крум Попов” с класен ръководител Вилислава Пъшева удари на 10 май.
По традиция изпращането на абитуриентите е
емоционален празник, който събира възпитаниците
на цялото училище и учителите, родители и гости.

Младите хора от випуск 2018 благодариха на
своите учители сърдечно със специално приготвени
подаръци. Благодариха на всички допринесли за
тяхното образование и възпитание, здрава основа
за по нататъшното им развитие и достойно място
в живота. Песни, цветя, подаръци ,пожелания и
послания наситиха деня с емоции – усмивки и
сълзи, радост и тъга.

Гости на тържеството бяха кмета на общината Любка Александрова, зам.кмета инж.Кольо
Домеников, председателят на общинския съвет
Дочко Дочев, гл.експерт ”Образование, култура
и спорт” Петя Чолакова.
Директорът на училището Валентина Дженева
пожела на добър път на абитуриентите , благодари на учителите за всеотдайния труд. Прочете
послание на випуск 1993г. – стихотворение за
училището на Красимира Славева по случай 95-та
му годишнина и посланието на дългогодишния
педагог Дора Давидова: ”Нов и дълъг път е пред
вас, изявявайте своята същност и бъдете от
значение за другите ,бъдете истински българи.
Обичайте българската земя и българския език,
пазете ги!”

От името на училището връчи на всеки зрелостник послание за живота.
На добър път, да постигнат мечтите си, да вярват в себе си пожела кметът на общината Любка
Александрова от името на випуск 1989 г.: „Светът
е ваш, бъдете смели и мечтайте!”
Председателят на ОбС-Левски Дочко Дочев: „Не
спирайте да учите и се усъвършенствайте, бъде
добри хора и граждани с активна обществена
позиция…”

Култура
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Мартео и приятели - Дипломен концерт, който се превърна в празник
На 18 май 2018 година в НЧ„Георги Парцалев
1901“ гражданите на Левски се насладиха на концерта „Мартео и приятели“. Това бе дипломния
концерт – част от защитата на ОКС Магистър
на Мартин Иванов, специалност „Педагогика на
обученито по музика“ във ВТУ„Св.св. Кирил и
Методий“. Публиката бе очарована от виртуозните
изпълнения на дуо „Мартео“ (два акордеона) на
Мартин Иванов и Теодора Тодорова, както и на
соловите изпълнения на акордеон и пиано на
Мартин Иванов. Младият и талантлив артист ни
потопи в атмосферата на един друг свят, светъл
и топъл, където всяка частица от въздуха искри
и омагьосва, където всичко е красота и хармония
за сетивата, светът на музиката. Публиката се
наслади на музикални произведения от великите
композитори Й.С.Бах, А. Пиацола, Ж. Бизе и други,
които бяха изпълнени на високо професионално
равнище и с много страст, присъща само на истинските артисти и музиканти.

мът с които работят заедно и борят предизвикателствата с талант и постоянство. На сцената,
заедно с „Мартео“ се изявиха и колеги на Мартин
Иванов от СУ„Крум Попов“ – Анелия Кирчева –
Любенова в ролята на водещ и изпълнител в две
от песните прозвучали в концерта – „ Je t`aime“,
заедно с Янка Петрова и Сибелджан Салим, от
репертоара на Лара Фабиан и „Сутрин рано, вечер
късно“ на група Тоника, в която се включиха и
Галя Любенова, Пламена Павлова, Елица Иванова, Диляна Димитрова, Илияна Петрова, Теодора
Тодорова и ВГ„Фортисимо“. Акцент в концерта
бе презентацията, изготвена от Ваня Великова,
която въведе публиката и визуално в музикалната
приказка, която се разигра пред публиката. Музикален поздрав към Мартин Иванов поднесе и
Любена Стоилкова. Специален поздрав бе поднесен и от групите по проект „Твоят час“ – „Театър
на английски език“ и „Английски чрез Театъра“
с ръководители Анелия Кирчева – Любенова и
Ваня Великова.

Концертът започна с изпълнение на Симона
Стефанова, като непринудено поставена сюита,
обещаваща професионални изпълнения на клаПочетни гости на концерта бяха:
сически произведения. Наред с изпълненията на
- Любка Александрова – кмет на Община Левски
Дуо„Мартео“ гостите на концерта чуха и кратки
- Koльо Домеников – зам.кмет на Община Левски
анонси както за изпълнителите, така и за компо- гл.експерт Петя Чолакова – отдел образование
зиторите и произведенията.
култура и спорт Община Левски
- гл.ас.д-р Клара Мечкова – преподавател в катедра „Музика“, ПФ, ВТУ„Св.св. Кирил и Методий“
- Валентина Дженева – Директор на СУ„Крум
Попов“
- Както и госпожа Валя Минкова – класният ръководител на Мартин Иванов, която бе и главния
водещ на концерта.
Кой е той?
Мартин Иванов е роден в град Плевен през
1993г. Свири на акордеон от 10 годишна възраст.
Освен като музикант – изпълнител, талантът на През 2004г. е приет в СМУ„Панайот Пипков“ –
Мартин блесна и като диригент и художествен Плевен (сега НУИ), в класа по акордеон на Ценка
ръководител на ВГ„Фортисимо“ при СУ„Крум Тодорова. Той е участник в майсторски класове на
Попов“ град Левски. Учениците от вокалната доц. Петър Маринов, Вероника Тодорова и доц.
група изпълниха три песни под ръководството на д-р Добромир Митев. По време на обучението
Мартин Иванов – „Приятел“, „Пътнико свиден“ си в „ Музикалното училище“ Мартин участва в
и „Празник“ като показаха любовта и ентусиаз- акордеонен квартет „Ай енд Ем”, акордеонен ан-

самбъл „Aкордеомания“, както и в други камерни
формации – акордеонни дуа и триа. През 2012г.
завършва НУИ„Панайот Пипков“ с професионална
квалификация „артист-инструменталист“.
През юни 2016г. завършва бакалавърската си
степен в катедра „ Музика“ на ВТУ с квалификация „учител по музика в СОУ и ДГ“.
От септемвти 2016г. е учител по музика в СУ„Крум
Попов“ – гр.Левски и ръководител на ВГ„Фортисимо“.

Носител е на редица награди от Национални
и международни конкурси. Участвал е в радио
и телевизионни предавания, както у нас, така и
в чужбина.
Високата класа и опитът, който е натрупан след
всички тези участия в конкурси и концертна дейност
бяха демонстрирани по най-финия и естествен
начин на сцената с прекрасните изпълнения на
Дуо „Мартео“.
„Този концерт стана преди всичко празник, а това
е над всякакви условности, даже и академични,
благодаря за невероятната емоция!“ сподели гл.ас.
Клара Мечкова.
Каква наслада! Какво тържество на духа и младостта! Публиката на град Левски остана очарована и дълго ще помни този магистърски концерт,
превърнал се в празник! На финала на концерта
директорът на СУ„Крум Попов“ – г-жа Дженева
връчи на Мартин Иванов грамота за изключителен
принос в реализирането на концертни изяви на
ученици, допринесли за издигане авторитета на
образователната институция.
Специални благодарности за указаната подкрепа
на в НЧ„Георги Парцалев 1901“ в лицето на Силвия
Сашкова – секретар и Пламен Любенов – озвучител,
както и на ръководството на СУ„Крум Попов“ в
лицето на госпожа Валентина Дженева-Директор
и госпожа Наталия Чингова- ЗДУД!
Бъди честит, Мартин Иванов! Бъди здрав и
постигай мечтите си! Води и тези, които идват
след теб, твоите ученици, по пътя на красивото
и доброто чрез музиката!
СУ„Крум Попов“ град Левски

Асеновските славейчета лауреати на НФФ„С песни и танци в Овча могила“
Децата от ФФ„Асеновски славеи„ при НЧ„Съзнание 1894“ с.Асеновци се представиха отлично
в НФФ„С песни и танци в Овча могила“. Фестивалът, само за деца и младежи, се проведе на 12
май в Овча могила, община Свищов, информира
Петранка Стефанова – ръководител на певческите групи при НЧ„Съзнание 1894“ с.Асеновци и
читалищен секретар.
Конкуренция в областта на певческото изкуство
е била голяма, споделя Петранка Стефанова:
„Компетентно жури с председател доц.д-р Ве-

селка Тончева имаше трудната задача да награди
най-добрите. Шазие Живкова се класира на първо
място във втора възрастова група от 14 до 18 год.
Пенка Ангелова се класира на второ място в първа
възрастова група до 14 г. ФФ„ЮНАЧЕТА“ са на
първо място, а децата ФФ„Асеновски славеи“
станаха „ЛАУРЕАТ“ на фестивала. Благодарим
на журито за високата оценка. А на децата пожелавам да са все така добри и упорити и да печелят
още награди!”
Петранка Стефанова

Култура и спорт
Розите на България за обединяване и сплотяване
СУ„Крум Попов” и детска ясла „Еделвайс“в телства, Министерство на културата и Държавна
гр.Левски се включиха в инициативата „Розите на агенция за българите в чужбина.
България“ на МОН, посветена на 11 май – Деня на
Светите братя Кирил и Методий за обединяване
и сплотяване на общността, чрез българската
фолклорна музика.
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Чрез спорт
към толерантност
В Деня на българския спорт, 17 май, всички
училища и детски градини в град Левски (ДГ„Локомотив“, ДГ„Слънце“, СУ„Крум Попов“, ОУ„Максим Горки“ и ПГССТ „Никола Й. Вапцаров“)
се включиха с различни спортни състезания и
игри в инициативата на МКБППМН-Левски за
превенция на асоциалното поведение на деца и
ученици.

На 11 май 2018 г. на публични и оживени места в
чужбина децата, учители, родители и други представители на българската общност, съпричастни
към българските неделни училища изпълняват
„Чрез спорт към толерантност“, под този надслов
Министерство на образованието и науката, съв- едно и също българско хоро.
игрите обединиха децата в една пъстра дъга на
местно с българските общности зад граница с
В подкрепа на инициативата за обединяване
спортен дух и толерантност.
участието на организации, към които функцио- и сплотяване на общността, чрез българската
Всички спортуващи получиха разноцветни тенират български неделни училища в чужбина фолклорна музика в област Плевен участват 63
ниски от МКБППМН.
организира инициатива „Розите на България“, училища с различни дейности.
посветена на 11 май – Деня на Светите братя
За инициативата е избрана да звучи музикална
Ден на детската книга
Кирил и Методий.
„Празнична сюита“, изпълнена от оркестъра за
в СУ„Крум Попов”
Инициативата „Розите на България“ се реализира народна музика на БНР, хор на Фолклорен ансамв партньорство с Министерство на вътрешните бъл „Тракия“ и хор „Космически гласове“.
В месеца на книгата – месец април – учениците
работи и съответните дипломатически представи- /по информация на РУО-Плевен/
от III и V клас при СУ„Крум Попов” организираха
със своите наставници Сашка Трифонова,
Празник на вълшебството „Заедно да полетим“ заедно
библиотекар, Илиана Петрова, класен ръководител
на III клас, и Диляна Димитрова, учител по бълЗа трета поредна година Център за приобщавагарски език и литература, Деня на детската книга,
що образование организира кампанията Дни на
отбелязан в училището на 26 април и посветен
Приобщаването 2018. Тези дни носят със себе си
на 95-годишнината на училището, която ще се
своето послание, че училището, детската градина,
отбележи през месец октомври тази година. Гости
учителите и семейството дават крила на децата
бяха учениците от I и II клас, техните учители,
и на техните мечти.
както и ръководството на училището, чрез чиято
помощ се осъществи този ден – г-жа Валентина
Дженева, директор, и г-жа Наталия Чингова, заместник-директор по учебната дейност.

Детска градина „Слънце” със своите филиални
групи от с.Асеновци и с.Градище се включи в
кампанията, като организира празник „Крилата
на приобщаването – 2018г. Заедно да полетим“.
На 16.05.2018г. над 140 деца, учители, родители,
представители на институциите и местната общност създадоха един незабравим и вдъхновяващ за
всички ден - пъстроцветен празник на крилатите
вълшебства. Заедно, всички деца, с пъстроцветни
крила и костюми, пяха, танцуваха, рисуваха и
се забавляваха. Те представиха своите послания
за доброта, обич и подкрепа, за да стане светът
по-хубав и по-чудесен.

Гости на празника бяха: зам.кметът на Община
Левски г-н Евгени Ненков, гл.експерт образование,
култура и спорт г-жа Петя Чолакова, представители
от Народно читалище „Георги Парцалев 1901“
град Левски, журналисти от вестник „Левски
днес“, представители от Център за обществена
подкрепа, град Левски, представители от Център
за настаняване от семеен тип, град Левски, родители, общественици и бивши възпитаници на
ДГ„Слънце“. Костюмите на децата бяха осигурени
Празникът се отбеляза с приказка и стихотворесъс средства по проект „Учим заедно български
ния,
песни и сценка, в тях акцент се постави на
език“, финансиран от ЦОИДУЕМ и от родителите.
думите, които понякога забравяме – моля, извинявай, благодаря. С надежда, че учениците ще се
замислят много повече върху тях и ще осъзнаят,
че светът би бил много по-добро място, ако всеки
един от нас ги изрича по-често.
Гостите не бяха пасивни по време на програмата. Те трябваше да напишат коя е любимата им
приказка и така да споделят емоцията от четенето
ѝ или да открият общото помежду си.
СУ„Крум Попов” е с традиции в благотворителността, затова Денят на детската книга бе съпроводен и с дарения за училищната библиотека.
А какво по-хубаво от това – весели и вдъхновени
Празникът се превърна в цветна палитра на малки читатели, устремени към бъдещето с книга
в ръка!
детството и красотата.
Диляна Димитрова
ДГ„Слънце“ гр.Левски

Спорт

бр.5, 29 май 2018 г.

9

Мажоретен състав гр.Левски се върна с 5 купи от фестивала „Мадарски конник“
На 12 и 13 май в гр.Шумен се проведе Десетия
мажоретен фестивал „Мадарски конник“ и нашите
момичета завоюваха първо място в най-трудната
категория „Хореография на място“ с участието
на състави на европейско и световно ниво. Хубавата новина научаваме от ръководителките на
съставите Валя Маркова и Соня Дунева.

Градът ни беше представен достойно с най-многоброен състав, споделят ръководителките. „Малките
мажоретки дебютираха и спечелиха второ място
в категория „помпон“ и доказаха, че са готови да
защитават позицията си и да продължат шампионската традиция на мажоретките от гр.Левски!

Съдиите са впечатлени и заслужено присъждат
най-висока оценка за сложност и изпълнение на
хореография на танца.
На 2 юни град Левски ще бъде домакин на VIВ категория „Традиционал корпус“ и „помпон“
Във фестивала участваха 22 състава - от Левски,
мажоретките спечелиха две сребърни купи, а в Шумен, Нови пазар, Свиленград, Лозница, Бургас, ти Мажоретен фестивал „С танц и красота
да направим по-добър света”.
категория „100 метра дефиле“ - трето място.
Враца, Русе, Стара Загора, Варна и Казанлък.

Хандбален клуб „ЛЕВСКИ“ Първи в „Б“ Републиканска хандбална група „МИЗИЯ“
последния в групата отбор на ХК„Раховец“ с 23:2
и в последната среща от турнира се изправи срещу
домакина и преследвач в класирането отбор на
ХК„Локомотив“ от гр.Горна Оряховица. Срещата
протече изцяло под диктовката на едноименния
отбор от гр.Левски и приключи с резултат 26:17.
Така с осем победи и пълен актив от 16 точки
мъжкият тим на ХК„ЛЕВСКИ“ прибра поредната
купа за 2018 год. Приз за най-добър вратар на
първенството получи Мирослав Данаилов.
С това отборът придобива отново правото на
На 13.05.2018 год. в гр.Горна Оряховица приключи участие в елитната „А“ РХГ, след като есента
първенството на „Б“ Републиканска хандбална група поради липса на зала се наложи излизането от
за мъже. Там нашият представителен тим разгроми нея. Надяваме се, че след гласуваните средства в

инвестиционната програма на Община Левски или
одобряването на проект от Комисията по „Бедствия
и аварии“ към МС, мъжкия отбор ще се завърне
там където му е мястото и ще продължи да радва
стотиците привърженици на хандбалната игра.
Състав: Мирослав Данаилов, Кирил Любомиров
и Мариус Луканов (вратари), Явор Сашев, Любослав Мандов, Емо Юриев, Тихомир Кирилов,
Светослав Сашев, Георги Христов, Иван Гошев,
Ивайло Иванов, Христо Христов, Цветан Божинов, Христо Серафимов, Иван Боянов, Андриян
Димитров, Диян Василев, Мирослав Стоянов,
Антонио Михайлов.
Треньори: Иван Гошев и Иван Пейков

Момчетата от ХК„ЛЕВСКИ“ - вицешампион на България
Нашите момчета се окичиха
със сребърните медали

Държавният финал за момчета до 12 години се
проведе от 19 до 21 май в гр.Гоце Делчев.
ХК„Левски” оглави класирането в групата след
победи съответно над гр.Благоевград с 21:12, над
с.Труд с 23:17 и над с.Мартен 19:11.
Хандбалистите на град Левски достигнаха до
полуфинала, където съперник им беше отбора
на домакините от ХК„Пирин“ гр.Гоце Делчев.
Председателят на клуба Иван Пейков за срещите:
„След множество обрати в крайна сметка срещата
завърши при равен резултат 14:14, което наложи
изпълнението на 7 метрови хвърляния/дуспи/. След
4 от 5 попадения на нашите състезатели срещу
3 от тези на връстниците им от гр.Гоце Делчев
нашият състав се класира за финала на турнира.
В другата група съответно бяха отборите на ХК

“Полюс ТМ“ от гр.Плевен, ХК„Пирин“ от гр.Гоце
Делчев, ХК„Дунав“ от гр.Белене и ХК„Поморие“
от гр.Поморие. След три победи класирането оглавиха състезателите от гр.Плевен, които разгромиха на полуфинала връстниците си от с.Труд и
достигнаха до финалната среща. Така един срещу
друг се изправиха два отбора от Плевенска област
на ХК„Левски“ от гр.Левски и ХК„Полюс – ТМ“
от гр.Плевен.

Срещата протече равностойно като двата отбора си разделиха по едно полувреме. Първото
завърши в полза на момчетата от гр.Левски, като
на полувремето водеха с 8:5. През второто обаче
състезателите от гр.Плевен са мобилизираха успяха

да компенсират натрупаната разлика и резултатът
беше изравнен. В крайна сметка след множество
обрати победител излезе тимът от гр.Плевен, който
победи с 15: 14 и стана републикански шампион.
Нашите момчета се окичиха със сребърните медали, станаха вицешампион и докараха поредния
трофей във витрината на клуба през 2018 г.

Индивидуална награда беше връчена на Габриел
Мандов за най добър защитник, а Светлин Гаврилов беше включен в златната седмица на турнира.
Състав на вицешампионите: Даниел Дончев
(вратар), Габриел Мандов, Светлин Гаврилов,
Александър Кючуков, Росен Рачев, Ивайло Деков,
Ален Петров, Йоан Мартинчев, Ерик Караджов,
Румен Кирилов и Милен Христов.
Треньори: Антоанета Кирова и Георги Христов
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Трети кръг на Републиканския шампионат по мотокрос
Кметът на община Левски Любка Александрова
откри официално 3-ия кръг на Републиканския
шампионат по мотокрос – Гран При Левски на
мотополигон „Козар Белене” на 13 май в неделя.
На събитието присъстваха: Димитър Рангелов
– вицепрезидент на БФМ, зам.кметовете на общината инж.Кольо Домеников и Евгени Ненков,
домакинът – кметът на село Козар Белене Илия
Ванков.

За пилотите от Републиканския шампионат
се очертава дълга лятна пауза, като следващия
кръг от календара ще бъде на 8-9 септември в
Севлиево.

93 пилоти от 35 клуба от България и Румъния се
състезаваха на добре подготвеното за маншовете
Майкъл Иванов (НСА Моторспорт, КТМ) спетрасе пред около 5000 зрители на оспорваните чели убедително победата в МХ2 и записа нови
надпревари във всички класове.
50 точки в актива си за генералното класиране.
Класиране – информация на БФМ:
След него и в двата манша останаха Хакан Халми
(44т., МСК Севлиево, КТМ) и Кристиан Томпа
(40т., Румъния, Ямаха).

В клас МХ65 крайната победа заслужи Живко
Иванов с КТМ от „Панчо Рейсинг Тийм“, който
остана втори в първия манш, а втория го спечели
убедително. Иванов си тръгна от Левски с 47
точки, колкото и втория в подреждането Енис
Байрямов с КТМ от „Дамасцена Алба“. Трети се
нареди Венсислав Тошев (36т.) също с КТМ от
„ДжейАрСи Моторспорт.

При МХ85 Христиан Георгиев с КТМ от „НСА
Моторспорт“ триумфира и в двата манша – 50
точки, а след него в крайното класиране финишираха Радостин Михайлов (44т.) със „Сузуки“
от „Несебър Мото“ и Виктор Бориславов (40т.)
с КТМ от „Мотоспорт Варна“.

В клас МХ1 Тони Цветков (Панчо рейсинг тим,
Ямаха) победи в първия манш Адриан Радуца
(Румъния, Ямаха), но във втория румънецът кара
много силно до финала и триумфира като краен
победител за кръга с 47 точки. Цветков със същия
актив остана втори, а трети Ивелин Манев (40т.,
Моторейсинг Варна, КТМ).
В клас МХ категорична победа и в двата манша
записа Мартин Тодоров с „Ямаха“ от „Еър Макс
Рейсинг“. Втори е Григор Царев (44т.) с КТМ от
„ДжейАрСи Моторспорт“, а трети – Кадир Масар
(40т.) със „Сузуки“ от „Велман Моторспорт“.

