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Легендата на българския театър Стоянка Мутафова в град Левски
В истински празник на духа се превърна 93-ия на човека и актьора Парцалев, останал завинаги
рожден ден на големия български актьор и наш в сърцата ни с уникалния си таланти и велика
съгражданин Георги Парцалев.
човещина.
Любка Александрова поздрави с „добре дошли”

на Стоянка Мутафова, с който Община Левски
удостоява великата българска актриса с обич и
поклон от съгражданите на Георги Парцалев. Да
знае, че град Левски, както е град на Парцалев
така е и неин град. Почетен плакет от Община
Левски получи и Мария Грубешлиева.
(продължава на 5-та стр.)

почетните гости с благодарност за оказаната чест
Кралицата на българската комедия,както я на- и за това, че в този светъл паметен ден, рождения
ричат в Ройтерс, Стоянка Мутафова дойде на 16 ден на нашия Жоро ни дават възможност да се
юни в родния град на Георги Парцалев, на своя почувстваме сякаш отново сме заедно с него.
непрежалим приятел и партньор в театъра. Финалът
на празниците на изкуствата „Парцалев – 2018”
бе истински триумф на обичта и признателността
към уникалните български актьори.
Кметът на Община Левски Любка Александрова
въведе в НЧ„Георги Парцалев 1901” любимката
на поколения българи Стоянка Мутафова, впечатляващата с енергията и таланта си на своите 96
години. Заедно с дъщеря си Мария Грубешлиева
– Муки, автор на биографичната книга „Добър
вечер, столетие мое”, книга с изключителен успех, почетните гости бяха изключително топло
посрещнати от съгражданите на големия комик.
„Никога, никога няма да излезете от сърцата ни”,
С минута мълчание, на крака, почетохме паметта каза г-жа Александрова и връчи почетен плакет

Ново кухненско оборудване
за Общинско предприятие „Социален патронаж” в град Левски
Община Левски подписа Договор за съвместна
дейност РД04-109/30.05.2018г. с Фонд „Социална
закрила” към МТСП, за реализиране на проект
„Модернизация на съществуващата материална
база за предоставяне на социалната услуга „домашен социален патронаж” в община Левски”.
Проектът предвижда доставка и монтаж на ново
кухненско оборудване/обзавеждане за нуждите
на кухненския блок към Общинско предприятие
„Социален патронаж” – електрическа пекарна
/3 бр./, хладилна шкаф-маса /1 бр./ и хладилен
шкаф /3 бр./.
Общата стойност на новото оборудване е 29
747,00 лв. с ДДС, като 90% в размер на 26 772,30

лв са осигурени от Фонд „Социална закрила” и
10% съфинансиране от Община Левски в размер
на 2 974,70лв.
Социалната услуга „домашен социален патронаж” се предоставя на територията на гр.Левски,
както и на 10 села на територията на общината –
с.Аспарухово, с.Малчика, с.Българене, с.Изгрев,
с.Трънчовица, с.Обнова, с.Асеновци, с.Стежерово,
с.Градище, с.Козар Белене.
Ползватели на социалната услуга са хора с увреждания и възрастни хора, като капацитетът е
300 лица, а към настоящия момент се обслужват
205 човека.
Целта е по-качествено предоставяне на социалната

услуга, по-добри условия на труд, отговарящи на
нужните изисквания и стандарти, и задоволяване
потребностите на целевите групи на територията
на цялата община.

Общество

бр.6, 29 юни 2018 г.

2

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31 МАЙ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 457 одобри уточнен план на капиталовата програма в размер на 985 470 лв. по обекти,
считано от 01.06.2018г.
Увеличението в размер на 11 334 лв. е в резултат на:
- Компенсирани промени във функция „Образование“
в размер на 2 389 лв., съгласно заповеди на директорите на ДГ „Слънце“ гр. Левски и ОУ „Максим
Горки“ гр. Левски.
- Увеличение на параграф 52-00 „Придобиване на
ДМА“ с 5 945 лв. за сметка на дейност „Общинска
администрация“, параграф 10-00 „Издръжка“.
- Увеличение на параграф 52-00 „Придобиване на
ДМА“ и приходен параграф 93-36 „Друго финансиране“ с 3 000 лв.
Задължи Кмета на общината със Заповед да отрази
промяната по бюджета и капиталовата програма в
бюджета на общината за 2018 година.
● С решение № 458 даде съгласие Община Левски
да участва в Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен.
Определи за представител на Община Левски в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена
територия Плевен – Любка Веселинова Александрова,
Кмет на Община Левски, като при невъзможност за
участие на определения представител в заседание
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в
обособена територия Плевен, той да бъде заместван
от инж.Кольо Петров Домеников, Зам.-кмет на Община Левски.
Упълномощи представителя на Община Левски в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен, да гласува по обявения
дневен ред на Общото събрание на 18.06.2018г.,
както следва:
- „за“ приемане на „План за управление на човешките ресурси“ на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр. Плевен.
- „за“ приемане на график за провеждане на регулярни
работни срещи между Асоциация по ВиК – Плевен и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.
- „за“ приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2018г.“ на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр. Плевен.
- „за“ приемане на „Годишен финансов отчет за
2017г.“ на Асоциация по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр. Плевен.
- „за“ други.
● С решение № 459 даде съгласие Община Левски да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски
парк в гр.Левски, находящ се в п.и.с идентиф. №
43236.401.3447 по КК, парцел I, кв. 130, по плана на
гр.Левски, Община Левски“, по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006
– Площи „Изграждане и/или обновяване на площи
за широко обществено ползване, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
Дейностите включени в проектното предложение,
съответстват на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Левски за периода 2014 –
2020 година.
Упълномощи Кмета на Община Левски, да предприеме всички необходими действия във връзка
с подготовката и кандидатстването с проектното
предложение.

● С решение № 460 даде съгласие Община Левски
да кандидатства с проектно предложение „Ремонт
и модернизация на спортна площадка, находяща
се в УПИ III – спортен комплекс, кв.140 по регулационен план на гр.Левски, община Левски“, по
Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020г.
Дейностите включени в проектното предложение,
съответстват на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Левски за периода 2014 –
2020 година.
Упълномощи Кмета на Община Левски, да предприеме всички необходими действия във връзка
с подготовката и кандидатстването с проектното
предложение.
● С решение № 461 даде съгласие Община Левски
да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на обреден дом за тъжни
ритуали, гр.Левски“, по Процедура чрез подбор
на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 –
Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради,
в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020г.
Дейностите включени в проектното предложение,
съответстват на приоритетите на Общинския план
за развитие на Община Левски за периода
2014
– 2020 година.
Упълномощи Кмета на Община Левски, да предприеме всички необходими действия във връзка
с подготовката и кандидатстването с проектното
предложение.
● С решение № 462 актуализира списъка на пасища,
мери и ливади за индивидуално ползване по землища,
като включи допълнителни имоти за разпределение
през 2018 година в селата: Българене, Стежерово
и Обнова.
● С решение № 463 прие пазарни оценки за годишни
наемни цени на пасища, мери и ливади, общинска
собственост в землищата на Община Левски.
● С решение № 464 актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2018г. в Община Левски както следва:
В раздел ІІІ т.В „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за учредяване на ограничени вещни права”, т.2. ”Учредяване право на
ползване” се допълва със следния текст:
- І-ви сутерен и ІІІ-ти етаж от сграда с идентификатор 43236.401.3332.1, застроена площ 753 кв.м.,
брой етажи 4, предназначение: Здравно заведение, построена в поземлен имот с идентификатор
43236.401.3332 /номер по предходен план: 2778,
квартал: 152, парцел: IV/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК.
Учредява безвъзмездно право на ползване за срок
от 10 години на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ“ ЕООД с
ЕИК 000410031, със седалище и адрес на управление: гр.Левски, ул.“Н.Й.Вапцаров“ № 5, върху
недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ: І-ви сутерен и ІІІ-ти етаж от сграда
с идентификатор 43236.401.3332.1, застроена площ
753 кв.м., брой етажи 4, предназначение: Здравно
заведение, построена в поземлен имот с идентификатор 43236.401.3332 /номер по предходен план: 2778,
квартал: 152, парцел: IV/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
Заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК, за нуждите на психиатрично
отделение.
Възлага на кмета на Община Левски следващите
процедури по предоставяне на общинския имот.
● С решение № 465 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:
- Поземлен имот с идентификатор: 43236.401.1901
с площ 1788 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
Даде съгласие за продажба на имота по т.1 на ЕТ
“Стрела – 66 - Русалин Найденов“ с ЕИК 040021319,
собственик на законно построените върху имота
сгради, при продажна цена 11264.00 лева без ДДС.
Възлага на кмета на Община Левски следващите
процедури по продажба на имота.
● С решение № 466 НЕ прие предложението за
възстановяване на бюст паметник на Александър
Кисьов – командир на партизански отряд „Христо
Ботев”.
● С решение № 467 отпусна безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” гр.Левски в размер на 6000 лв.,
до размера на годишната субсидия, за завършване
на спортно-състезателната година.
● С решение № 468 отпусна финансови средства в
размер по 500 лв. на кметствата Божурлук, Градище
и Обнова за провеждане на събори през месец май.
● С решение № 469 отпусна финансови средства в
размер по 1500 лв. на семейства с репродуктивни
проблеми, подали заявления с входящи номера РД94.00-721/10.05.2018г. и РД-94.00-758/18.05.2018г.
● С решение № 470 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. за лечение на Денка Иванова Георгиева от гр.Левски, финансови средства в размер
на 100 лв. за лечение на Елка Петрова Йорданова
от гр.Левски и финансови средства в размер на 100
лв. за лечение на Йорданка Христова Иванова от
гр.Левски.
● С решение № 471 отпусна финансови средства в
размер на 3000 лв. за лечение на Христина Йорданова Йорданова от с.Козар Белене.
● С решение № 472 отпусна финансови средства
в размер на 100 лв. на Фаня Иванова Юлиянова от
гр.Левски за погребението на съпруга й.
● С решение № 473 отмени свое решение № 438
от 11.04.2018г.
Одобри проекта на договор за отдаване под аренда на земеделски земи, общинска собственост за
землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и
с.Стежерово.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на информационното табло на 3 ет. на общината и в
стая 305.

Общество
В село Аспарухово тържествено беше открит
паметник на загиналите в Първата световна война
Във връзка със 100 годишнината от Първата
световна война в памет на 12 участници в нея
от с.Аспарухово пожертвали себе си в името на
Отечеството на 20 юни тържествено беше открит
паметник на героите.

живота си… Вярвам, че нашият край ще запази
българщината днес ,защото тяхната кръв тече
в нашите жили… Поклон и вечна памет на героите паднали за България”.
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ОБЯВА
За длъжността
„Главен счетоводител“
в „Свинекомплекс Дунав“АД, с.Варана,
Община Левски, Област Плевен
„Свинекомплекс Дунав АД е дъщерно
дружество на Икономическата група
Бони Холдинг.
Във връзка с развитието на нашият
екип търсим високо квалифициран
„Главен счетоводител“.

Кметът на община Левски Любка Александрова
призова: „Гордейте се с тези ваши родственици, истински горди българи, които преди 100г.
с цената на живота си са се борили за майка
България…” и сподели: ”Аз се гордея, че нашият край е дал такива чеда,които не пожалиха

Кметът на общината изказа и благодарност
на МО, по чиито почин са отпуснати средства
за реставрация и издигане на паметници за да е
вечна паметта за героите.
Кметът на селото Велислав Христов преряза
трикольорната лентичка.
Отслужена беше и заупокойна молитва.

Започнаха теренни проучвания
за историята и бита в община Левски
Започнаха теренни проучвания за историята и
бита в град Левски и населените места в общината от Цвета Йончева, уредник в Регионален
исторически музей-Плевен и Миглена Николаева,
етнолог. На 13 юни 2018 г. след като се запознаха
с архивите на Краеведско дружество към НЧ„Георги Парцалев 1901“ гр.Левски, съхранени в
общинската библиотека, живи сведения за миналото, семейните порядки, традиции и обичаи
сподели Димитър Керезов, най-възрастния жител
на община Левски.
На срещата дядо Митко говори за своя житейски
път, детство и младост, за участието си във Втората
световна война, за радостите и неволите, които му
е поднесъл живота. В непринуден разговор една
след друга оживяваха истории от 102 годишния
път на дядо Митко. Младите историци успяха

да съпреживеят събития, за които са чели само в
учебниците и да почерпят сведения от очевидец
на тези събития. Записите и фактите ще бъдат
съхранени във фонда на Регионален исторически
музей-Плевен.

Изисквания към кандидатите за
заемане на длъжността:
- Висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството
минимум три години;
- Добри познания на данъчното и осигурителното законодателство;
- Добра компютърна грамотност;
- Работа със счетоводен софтуер;
- Комуникативни способности;
- Умения за работа в екип;
Компанията предлага:
- Мотивиращи условия на труд;
- Коректност в трудовите отношения;
- Възможност за развитие;
- Фирмено обучение;
Ако проявявате интерес към обявената
позиция, моля, изпращайте
Автобиография в CV формат на e-mail:
v.gichev@boniholding.com
j.nikolova@boniholding.com

П.Чолакова
гл.експерт „Образование, култура и спорт”

За допълнителна информация телефон:
0882 955 999 - Володя Гичев

Информационно събитие
Дирекция „Бюро по труда“ Левски
На 01.06.2018 г., в град Левски се проведе информационно събитие за активиране на неактивни
младежи по проект „Готови за работа” на Агенцията по заетостта. Проектът е финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020.
Срещата с младите хора, екипът на Дирекция
„Бюро по труда” Левски реализира в рамките на
Международния ден на детето на централния
градски площад.
Директорът на Дирекция “Бюро по труда” Левски откри събитието и приветства събралите се
младежи. Съвместно с експертите представиха
целите на проекта, за стимулиране активността
и подобряване на възможностите за търсене на
работа и трудова реализация на неактивните младежи до 29 годишна възраст, които не са включени
в образование или заетост и не са регистрирани
като безработни лица в ДБТ. Представени бяха
начините за информиране и самоинформиране
чрез ползване на информационното пространство.
Дирекция “Бюро по труда” град Левски

112 трайно безработни в област Плевен ще
получат възможност за започнат работа по
Регионалната програма за заетост.
8 от тях в община Левски.
Те ще изпълняват задълженията на длъжност
общ работник. Ще бъдат ангажирани с косене
на тревни площи, подрязване на храсти и клони,
прочистване на дървесни корони, издънкова
растителност и др., почистване и сметосъбиране,
поддържане на парковото обзавеждане – пейки,
детски съоръжения, архитектурни елементи и
други подобни дейности, при възникване на
необходимост.
Периодът, за който ще бъдат ангажирани тези
лица е 6 месеца – от 01.06.2018г. до 30.11.2018г.
Средствата, отпуснати за реализиране на Регионалната програма за заетост на територията
на Област Плевен възлизат на 399 986 лв.
/По информация на пресцентъра на Областна
администрация/
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Национална младежка награда за проявени благородство и доблест
Доброволци на ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТД Левски
Учредители на наградата са Фондация „Фехтобяха част от лауреатите на Национална младеж- вална Академия Васил Етрополски“, Малтийски
ка награда за проявени благородство и доблест Орден – България, Фондация „Българска памет –
през 2018 г.
братя Диневи“, физическите лица Офелия Кънева,
Янко Кръндаров, Васил Етрополски и Държавна
агенция за закрила на детето.

На тържествена церемония в резиденция „Врана“
на 11 юни 2018 г. с любезното домакинство на
Симеон Сакскобургготски се състоя връчването
на първата по рода си будителска младежка награда „Доблест и благородство“ за младежи от
14 до 20 години. Наградата се дава за проявени
смелост, милосърдие, честност, себеотрицание,
героизъм, доблест и благородство.

За номиниране на първите лауреати са направени
допитвания до общественици, социално-ангажирани представители на бизнеса, представители
на местната и централна власт, доставчици на
социални услуги, представители на медиите и
млади хора.

Млади художници от Левски на националния конкурс
„С очите си видях бедата“
На 13 юни в атриума на областна администрация Плевен се състоя официална церемония по
награждаването на децата и учениците, класирани
в областния етап на конкурса за детска рисунка
„С очите си видях бедата“.
От 56 рисунки, представени за участие от общините Плевен, Искър, Кнежа, Левски, Никопол,
Пордим, Гулянци, Долна Митрополия и Белене,
в първа категория – ученици от всички училища
и обслужващи звена в системата на МОН, са наградени 9 рисунки, три от които са на ученици от
град Левски. Даная Димитрова от ДГ„Локомотив“
гр.Левски, получи своята награда лично от Мирослав
Николов, областен управител на област Плевен,
а г-жа Албена Тотева, началник на Регионалното управление по образованието-Плевен, връчи
наградите във втора възрастова група /от 10 до
14 г./, в която първото място беше присъдено на
Йордан Христов Йорданов, а третото на Христо
Христов Йорданов, ученици от Средно училище
„Крум Попов“ гр.Левски. Поради отсъствие на
малките художници, г-жа Даринка Любенова,
техния учител по изобразително изкуство, прие
наградите и благодари на прецизното жури, чрез

директора на ГДПБЗН-Плевен, комисар Станислав Атанасов.

Община Левски пожелава успех на младите
художници в националния етап на конкурса и
благодари за положения труд както на децата,
така и на техните ръководители г-жа Василка
Ненкова, г-жа Даринка Любенова, на г-жа Радка
Добрева, директор на ДГ„Локомотив“ и на г-жа
Валентина Дженева, директор на СУ„Крум Попов“ гр.Левски.
П.Чолакова
гл.експерт „Образование, култура и спорт”

Асоциация Родители предоставя на училищата ново издание
Наръчник за родители на първокласници
Асоциация Родители предоставя на училищата
в цялата страна новото издание на Наръчник за
родители на първокласници „Добре дошли в 1.
клас“. Изданията са безплатни, получателят заплаща единствено цената на куриерската услуга.
В Наръчниците се разглеждат въпроси, свързани с развитието на децата в съответната възраст,
адаптацията им към новите условия в училище и
ефективното взаимодействие между семейството
и училището. Изданията се актуализират всяка

Доброволците на СОНИК СТАРТ в гр.Левски
и ученици в СУ„Крум Попов“, Димитър Матеев,
Галя Иванова, Денис Костова и Христо Методиев,
заслужиха наградата „Доблест и благородство“
за своя невероятен принос в културния и образователен живот на общността. Уменията им да
ангажират и заразяват другите около себе си с
инициативи и кампании със социална насоченост
и обществена значимост са пример за техните
връстници.
Информация на екипа на ЦОП Левски

година.
Ако желаете да получите Наръчниците по куриер, може да подадете заявка през системата на
сайта на Асоциация Родители, която се намира
на следния линк: http://www.roditeli.org/rapido/
Ако желаете да вземете Наръчници от офисa,
следвайте описаните стъпки за заявка на следния
линк: http://www.roditeli.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=275:2015-08-25-06-5111&catid=12:2012-03-01-10-24-54&Itemid=9

ОБЯВА

Илия Боянов Симеонов от град Левски продава:
фабричен Банциг, рендосвачка и циркуляр.
За контакти тел.: 0650 8 41 92

Любена Георгиева от
ОУ„Максим Горки“
с високо отличие
Любена Георгиева, петокласничка от ОУ„Максим
Горки“, град Левски участва във финалният кръг
на международното състезание по английски език
HIPPO „Английски без граници“ на 12 и 13 май
в Лидо ди Йезоло Италия.
Любена се нареди сред най-добрите в света с
краен резултат от 93 точки от четирите компонента
слушане, четене, писане и говорене на финалният
кръг на 13 май, съобщи Славка Ленкова – учител
по английски език в училището.
Състезанието се организира от италианската фирма
Global Input и GLOBAL HIPPO ASSOCIATION, с
координатор за България издателството „Пиърсън
– Лонгман“ и в него български ученици участват
за пети път.
На заключителна церемония всички 88 финалисти са наградени с медали и сертификати за
постижения в областта на английския език.
Пътуването до Италия и участието в последния
кръг от Хипо на петокласничката Любена Георгиева е награда от ОУ„Максим Горки“.
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ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА

Парцалев 2018

Любка Александрова: „Стоянка Мутафова събра душата на град Левски в салона на читалище „Георги Парцалев-1901”
(продължение от 1-ва стр.)
„Много се вълнувам, защото много се обичахме и
много бяхме заедно. От както се създаде сатирата
в театъра, до неговата кончина. Такава ни беше работата ,но никога не се скарахме и нищо не можа да
ни раздели,въпреки, че се опитаха… Нашата връзка
никога не се разпадна, докрай се обичахме, затова
никога не мога да го забравя. Той е до мен някак
си, сънувам го и понякога го усещам и си говорим…
Имаше някакъв драматизъм в него, богато интелигентен човек и много надарен…” развълнувано
сподели Стоянка Мутафова.
Израснала съм с Нейчо Попов и Георги Парцалев,
бях дете и те много ме обичаха, заразказва Мария
Грубешлиева.

фова бе поставено начало на истинския музей Георги
Парцалев, такъв какъвто заслужава, предстои проектиране, каза Александрова.

Съгражданите на големия Парцалев проявиха изключително голям интерес към биографичната книга
на неговата приятелка и партньорка в театъра, а тя и
авторът на книгата Муки с удоволствие поставяха
своите автографи.
Цветя, аплодисменти, снимки за незабравимото
преживяване белязаха още този ден.

****

Изложбата е включена в Празниците на изкуствата
в чест на Георги Парцалев и е част от Националната
Кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ
„Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“.
Иван Кънев, Руси Недялков и Радослав Николов от
Дружеството на сливенските художници представиха
живопис в подкрепа на младия талант и график от
Левски Евгени Маринов.
Дружеството на художниците – Сливен е 20-годишно обединение на 30 артиста, посветили живота си
на културата, естетиката и духовното израстване на
личността. В рамките на своята активна творческа
програма, Дружеството провежда мащабни артистични
проекти в страната, в Европа и в Азия, насочени към
разгръщане на творческия процес, приближаването
му до младите хора, представяне на готови продукти,
но и опознаване и популяризиране на млади местни
таланти при всяка една изява.
Събитието се проведе под патронажа на Любка
Александрова, Кмет на Община Левски, в духа на
подкрепата й към каузи със социална значимост, които
целят да осигурят добрия старт на въображението,
работата и идеите на младите хора.

„Живея в града на Георги Парцалев“

Председателят на читалищното настоятелство Силвия
Йорданова връчи поздравителенни адреси от името
на НЧ„Георги Парцалев 1901”с благодарност за съдействието и подкрепата за осъществяване на Празници
на изкуствата „Парцалев -2018” на почетните гости
и кмета на общината.
Прочетени бяха кратки откъси от биографичната
книга „Добър вечер, столетие мое” с автор Мария Грубешлиева и редактор Маргарита Лозанова. Спoмeнитe
нa лeгeндaтa нa бългapcĸия тeaтъp Cтoянĸa Myтaфoвa
се пpeплитaт с личните и откровения и житейска
философия на интелигентния и търсещ човек в близо
400 страници.

Съвместни участия и щуротии с Георги Парцалев,
спомени от детство, разказа Мутафова на всички в
препълнения салон дошли за съпреживеят изключителната среща на духа на двама велики актьори.
„Първото нещо, което ме впечатли, когато го видях в сатиричния театър бяха неговите очи, такива
тъжни очи… такъв голям комик…” За обичта към
родния град, за тъгата по родната къща и приятелите,
за комични щуротии разказа в отговор на поставените
и въпроси от публиката Стоянка Мутафова в непринудена приятелска атмосфера.
„Стоянка Мутафова събра душата на град Левски
в салона на читалище „Георги Парцалев 1901”, каза
кметът на общината и с благодарност за вълнуващата
среща подари портрет на Георги Парцалев от сливенския художник Радослав Николов.
С взетите отпечатъци на ръцете на Стоянка Мута-

На 14 юни с дискусия на тема „Живея в града на
Георги Парцалев“ ученици от училищата в град Левски
откриха Празници на изкуствата „Парцалев – 2018”
Учениците от ПГССТ„Н.Й.Вапцаров“ гр.Левски представиха презентация за Големия Парцалев, учениците
от СУ „Крум Попов“ гр.Левски прочетоха свой есета
по темата.

Гости на откриването бяха кмета на Община Левски
Любка Александрова, Валентина Дженева – директор
на СУ„Крум Попов“ гр.Левски.
Поднесени бяха цветя на паметната плоча пред музей
„Георги Парцалев”. Драматично-куклен театър „Иван
Радоев“ гр.Плевен представи постановката „Боинг“
с режисьор Васил Василев.
*****
Изложба “Живопис и графика“ в подкрепа на младия талант Евгени Маринов

На 15 юни, Община Левски, Дружеството на сливенските художници и СОНИК СТАРТ, откриха художествена изложба “Живопис и графика“, която бе
представена в Народно Читалище „Георги Парцалев
1901“ гр.Левски.

Изложбата бе открита с кратка церемония и артистично представяне на авторите във фоайето на Народно
Читалище „Георги Парцалев“ от г –жа Офелия Кънева
и Галя Иванова, приветствено слово към гостите и
участниците произнесе и Кмета на Община Левски.
Поздравителни адреси от името на ръководството
на НЧ„Георги Парцалев 1901“, поднесе председателят
на читалището, Силвия Йорданова към авторите на
прекрасните творби, а младият талант Евгени Маринов получи специален плакет за първата си изява в
света на изкуството.
На събитието присъстваха заместник кметовете на
Община Левски, ръководството на СУ„Крум Попов“,
учители и граждани ценители на изкуството.
Вдъхновяващите творби остават експонирани в град
Левски до 22 юни 2018 г. ,информират от ЦОП – Левски.

Самодейният театър към НЧ„Георги Парцалев 1901“
гр.Левски представи постановката „Вражалец“ вечерта.
Празниците на изкуствата в памет на големия Георги
Парцалев в родния град Левски станаха на 13 години.
Човекът и актьорът с уникален талант и фин усет
за смехът и сълзата, за живота, живее в сърцата ни
с искрената си обич към родния град, към театъра и
публиката. Многобройните му роли в театъра и киното
и до днес ни радват и вдъхновяват.
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МАЖОРЕТЕН ФЕСТИВАЛ ГРАД ЛЕВСКИ
„С танц и красота да направим по-добър света“

Слънчев празник на младостта, танца и красотата
Празнично дефиле и концертна програма на
мажоретните състави от три възрасти на град
Левски, състави от градовете Летница, Павликени,
Горна Оряховица, Велико Търново и младежкия
духов оркестър Youth Brass Band на град Ловеч с
ръководител Тотко Рогашки зарадваха жителите
и гостите на град Левски.

на средства за операция на гръбначния стълб.
Златните момичета на град Левски – шампионки
на България в Националния фестивал „Мадарски
конник” с ръководители Валя Маркова и Соня
Дунева откриха фестивала. Момичетата на град
Левски вече пишат история, в която трето поколение мажоретки, деца от детските градини днес
зарадваха публиката. В своето дебютно участие
мажоретките от втора възрастова група се класираха на второ място в Националния фестивал
„Мадарски конник”.

Кметът на община Левски Любка Александрова,
след като в Международния ден на детето, на 1
юни с радост подари на децата прекрасна детска
площадка, в деня на Ботев и загиналите за своПриятна изненада за публиката беше танцът
бодата на България приветства с добре дошли на мажоретките от трите поколения.
всички на Мажоретният фестивал, празникът на
красотата, грацията и съвършенството.
Фестивалът, под патронажа на кмета на общината

Любка Александрова, се организира от Местната
комисия за борба с противообществени прояви
на малолетни и непълнолетни в гр.Левски под
надслов „С танц и красота да направим по-добър
света“ и има за цел да популяризира и съдейства
за развитие на извънкласни и извънучилищни
дейности за превенция на рисковото поведение.

Възникнал преди 7 години в резултат на упорития труд и постиженията на мажоретните състави на гр.Левски с р-ли Валя Маркова и Соня
Дунева и подкрепата на Община Левски, шестото
издание на фестивала е поредно доказателство за
професионализма, хъса и желанието на златните
момичета на град Левски с танц и красота да
направят по-добър света.
Мажоретният фестивал беше и с благотворителна кауза – Да помогнем на Хриси за набиране

Много настроение на публиката подариха и:
Мажоретен състав към ОУ„Вичо Грънчаров”
гр.Горна Оряховица с ръководител от основаването му до сега Розалия Нанкова носител на
многобройни престижни отличия; МС към ОУ„Св.
Климент Охридски” гр.Павликени с ръководител
Румяна Недкова за четвърти път участници във
фестивала; МС към Териториалната агенция на

НАП гр.Велико Търново любимци на публиката;
МС„Дъга” към НЧ„Н.Й.Вапцаров” гр.Летница
– редовни участници във фестивала в Левски с
ръководител Соня Дунева; духовият оркестър от
гр.Ловеч с р-л Тотко Рогашки.

Кметът на община Левски Любка Александрова с благодарност, че заедно с красота искаме
да направим по-добър света, връчи на всички
участници плакет за отлично представяне на
мажоретния фестивал.

Култура
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Добри практики споделиха читалища от общините Левски и Троян
На 21 и 22.06.2018 г. читалищни секретари –
членове на Общински читалищен съвет гр.Левски
бяха на среща в с.Орешак със свои колеги.

На срещата присъстваха председателят на
НЧ„Георги Парцалев 1901” гр.Левски – Силвия
Йорданова и секретаря Силвия Сашкова, както и
секретарите на читалищата от с.Асеновци, с.Аспарухово, с.Българене, с.Градище, с.Козар Белене,
с.Малчика, с.Обнова и с.Стежерово.

благодарност за гостоприемството и споделения опит с колегите Д.Василева и Й.Мондешка,
представители на НЧ„Развитие 1898” с.Орешак.
А те своя страна подариха на всички гости ръчно нарисувани картички от местен художник по
случай 120 год. от създаването на читалището им.
Взаимно си обещахме нови срещи и споделяне
на добри практики.
Срещата беше много ползотворна. Обмениха се
информация и творчески идеи. Гостите разгледаха
читалището в с.Орешак, което тази година навършва
120 год. от своето създаване. Поговорихме си за
трудностите в нашата работа, предизвикателствата,
с които се сблъскваме постоянно, но не липсваха
и похвали за самодейните състави, с които работим. Валентина Йорданова – касиер на Общински
читалищен съвет гр.Левски поднесе символичен
подарък на домакините, с което изрази нашата

Петранка Стефанова
председател на Общински читалищен съвет

В търсене на интересното – За буквите с любов

Денят на славянската писменост и българската
просвета и култура е събитиен ден за клуб „История и изкуство” при ОУ„Максим Горки”. От
няколко месеца ученици от пети, шести и седми

клас майсторят сувенири от керамика, заедно със
своя учител Уляна Брункова. Последната творческа дейност за тази учебна година е посветена на
буквите и словото. Силата на „За буквите” написано от Черноризец Храбър подтикна учениците
към работа. Все пак е XXI в. – не е лесно да се
„пишат” с глина глаголически знаци, старобългарската кирилица също е трудничка, но усилието
си заслужава. Най-важната цел е създаването на
предмет с естетическа стойност, който да послужи
за подарък на жителите на града ни. В предишни
клубни дейности децата са рисували върху готови керамични съдове, а сега от тях се изисква
сами да моделират основата, изображението, да
го оцветят и лакират. В процеса на работата се
родиха много идеи, в бъдеще ще имат възможност
да ги реализират и покажат. Така измислиха и
моливничетата за учебния кът.
Децата бяха щастливи от проявения интерес
към сувенирите. Направи ни приятно впечатление факта, че хората търсят своя „образ” в
букви и думи, свързват се с тях, виждат се в тях!
Българинът е жив! Първата керамична плочка,
която едно момче хареса и тя стана негова, беше

с надпис ᾿Бог᾿. Думите бяха продиктувани от
самите деца и се родиха – Прошка, Благодат, Говоря, Дума, Господ, Мисля, Търся, Човек, Син,
Апостол, Слово и още много. Може би не успяхме
да изработим достатъчно за всички, но на тези,
които приеха да са посланици на словото сърдечно
им благодарим. Усмивките, радостта на хората и
празничната шумотевица забъркаха емоционален
коктейл в този ден. Вярваме в красивата идея на
„За буквите с любов”!
Уляна Брункова

Определиха Валя Маркова за най-добър съдия у нас по художествена гимнастика
Съдийската комисия към Българската федерация
по художествена гимнастика (БФХГ) определи
бившата гимнастичка и треньор в школата на
ЖКХГ„Анелия“–Мездра, Валя Маркова за спортен
съдия №1 по художествена гимнастика за 2017 г.
в състезанията от Държавния спортен календар
на БФХГ. В конкуренцията на 16 нейни колежки,
номинирани за най-добър съдия, 42-годишната
съдийка международна категория, която в момента живее и работи във Велико Търново, получи
най-много гласове от членовете на Съдийската
комисия и зае престижното първо място. Топ 3
на водещите съдии у нас допълниха Божидара
Рачева (съпруга на Румънеца от популярния дует
„Румънеца и Енчев“) и Светлана Куюмджиева.
При съдийките, които реферират в състезания
от Международния спортен календар: за №1 за
миналата година беше определена Филипа Филипова. Нейни подгласнички станаха Даниела
Велчева и Силвия Митева.
Отличието за най-добър треньор за 2017 г. за-

служи Весела Димитрова, старши треньор на
ансамбъла на България по художествена гимнастика, а за най-добър състезател – капитанът
на националния отбор - жени Невяна Владинова
(КХГ„Левеки“ - София).

Образование (квалификация): Завършила е НСА
„Васил Левеки”. Има бакалавърска стелен „Учител
по физическо възпитание и спорт и треньор по
художествена гимнастика“ (1997) и магистърска
стелен „Спорт за високи спортни постижения художествена гимнастика“ (2000). През периода
2004-2005 г. работи в столицата на Тайланд - Банкок, където е треньор на националния отбор на
азиатската държава.
Съдийска и професионална кариера: Съдия по
художествена гимнастика е от 1998 г. В последните
два Олимпийски цикъла е с категория „Елит“, а
през 2017 г., след успешно завършен международен съдийски курс й е присъдена най-високата,
международна категория – „Бреве“ (BREVET). От
2016 г. е член на Съдийската комисия към БФХГ.
Валя Маркова е родена на 8 ноември 1975 г. в
В момента е учител по теоретична подготовка
гр.Враца.
в Спортното училище във Велико Търново и хуСпортна и треньорска кариера: Дългогодишна дожествен ръководител на Мажоретния състав
състезателка е на ЖКХГ „Анелия“ - Мездра и на гр.Левеки.
треньор в школата на клуба до 2004 г.
Информират от: www.medianews.bg
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Благотворителен концерт в подкрепа на Хриси
Благотворителен концерт за набиране на средства за лечението на 32-годишната Христина
Йорданова от с.Козар Белене изнесе НЧ„Георги
Парцалев 1901“ на 23 юни.
С участието си в концерта самодейните колективи подадоха ръка на Христина за да сбъднат
нейната мечта. Направиха го и всички дошли на
концерта да се порадват на таланта и направят
едно голямо ДОБРО!

Христина, с радостно вълнение благодари на
всички за подкрепата, за новата стъпка /около
1500 лв./ по трудния път да сбъдне мечтата си.
На 19 години Хриси претърпява автомобилна катастрофа, която преобръща живота й
завинаги. Получава тежки травми – счупвания
на гръбначен стълб, дясно бедро и шест ребра.
Оперирана е многократно. Счупването на гръбнака я парализира от кръста надолу и загубва
възможността да се движа самостоятелно,
от тогава се придвижва с инвалидна количка.
Хриси е преживяла общо шест гръбначни
операции. Въпреки опитите младата жена остава с тежко гръбначно изкривяване, което й
причинява ежедневни болки на гърба и кръста.

„Медикъл Парк” в гр.Истанбул. За да се случи това са нужни средства в размер на 60 000
лв., с които тя не разполага. Сумата включва
разходите по операцията – реконструкция на
гръбначен стълб и трансплантиране на нерви,
както и разходите по транспорт и други разходи по време на болничния и престой .
Ако искате да й помогнете, можете да дарите:
Банкова сметка – Банка ОББ
BIC : UBBSBGSF
IBAN : BG31UBBS80021088675417
Титуляр – Христина Йорданова
=============================
PayPal:
https://www.paypal.me/HristinaYordanova
Може да споделите и Фейсбук страницата на
Хриси – https://www.facebook.com/hriska7

Тази година Хриси е провела медицински преглед при проф. Зафер Оркун Токташ, неврохирург от болница „Медикъл Парк” в гр.Истанбул. Становището на специалиста е, че с
оперативна намеса изкривяването, което има,
може да бъде напълно коригирано. Това се случва с поставяне на метални импланти в гръбнака, като по време на операцията ще бъде направено и трансплантиране на нерви. Ползите
от операцията ще бъдат постепенно изчезване на непрестанните болки и възстановяване
на чувствителността в долните крайници до
голяма степен.
Операцията ще бъде извършена в болница

Доктор Яким Якимов с нова книга
И „След 7-я ден”(какво съвпадение) излезе
7-та книга на лекаря, на който пациентите официално заявиха, че вярват в три поредни години
– д-р Яким Якимов, а той посочи, или по-скоро
илюстрира 9 855 причини да не иска да работи
като лекар. ЗАЩО?
Ако се опитаме да видим „анамнезата” на „ДЕЛИРИУМ”, така се казват 30-те кратки фрагмента
от ….натрупаните мълчания на д-р Якимов в
книгата ще открием житейски истини от които
….О времена, о нрави – възклицанията на Цицерон, Ботев и всички, които откриват, че изборът
е съдбоносен, са показателни! Оказва се, че има
неща по-силни от пророчествата на маите, които
могат да провокират автора.
Да, въпреки уникалната химия на човешкото
битие в едно изгубило себе в синдрома на властта
общество (Хераклит е вярвал ,че характерът е
съдба) д-р Якимов все пак не поставя окончателна диагноза. Нищо, че многоцветните човечета
убиват истерично генофонда и ламята със зъби,
нокти, огън и жупел опустошава каквото е останало – там някъде ръждясват мечове. Силата им,
под ръждата, чака пречистваща истина.
И ако в ДЕЛИРИУМ на американска писателка
Лорън Оливър действието се развива в бъдещето,
а любовта е смятана за болест, то в книгата на

д-р Якимов е болезненото настояще с бликаща до това кое ще надделее в самобитката със себе си,
смях и сълзи автентичност на българската народо ще отворим ли вратата на доброто, зависи как
или пародо психология.
ще живеем вярва д-р Якимов, но не вярва, че ще
стане от само себе си…
Доктор Якимов пише разказ в памет на д-р
Асен Диков, да бъде запомнен като добър лекар
и хуморист по своему. Разказът е номиниран и
отпечатан в алманах на българския лекар и печели
призово място.

30 разказа във фейлетонен стил, заради желанието на автора да не се оплакваме и окайваме от
съдбата си, проследяват една високосна година
със „знаковите събития” за нас и глобалния свят.
Променят ли ни или ни объркват в раздвоението
ни от двете доминанти – добро и лошо? Сюжетите
са заимствани от ежедневието и предизвикват
въпроси и самоанализи, споделя авторът. Истината като средство за лечение провокира азът. От

Седмата книга на д-р Якимов „Делириум” е
представена официално на 12 юни от Васил Аврамов в Старата къща с любезното домакинство и
съдействие на Веселин Плачков и приятели.
В националното издание на БЛС „Quo vadis“ на
14.02.2018 – е публикуван разказът „Номинации”.
Романът „След 7-я ден” на д-р Якимов участва
в първия формат на БНТ„Ръкописът”.
Л.Христова

Общество
Радостен празник за децата в град Левски
на 1 юни за новата детска площадка
Радостен празник за децата в град Левски на
1 юни, за официалното откриване на детската
площадка на мечтите им, събра малки и големи
на площада.

С песните, стиховете и танците на малките
палавници, малките мажоретки, празникът озари
лицата на всички в Международния ден на детето.
Кметът на община Левски Любка Александрова пожелана на децата да са здрави и щастливи
с радост, че на техния празник общината може
да им подари обещаната детска площадка. След
като децата от ДГ„Слънце” подариха своя проект
по Джуниър Ачийвмънт на кмета на общината,
идеята им беше обогатена и прекрасната детска
площадка вече радва децата.
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С танц да възпитаваме
любов към България

прекрасното претворяване на проекта на децата.
Българските народни танци са най-българското
Благодарност беше изказана на всички участвали изкуство.
в изграждането и, за да са щастливи децата на
Те съчетават в себе си танци и спорт, което ги
своя празник. Любка Александрова им пожела прави интересни и забавни за децата.
весели игри с молба да пазят красивия детски кът.
Taнцyвaйĸи нapoдни тaнци, нaшитe дeцa ce
зaпoзнaвaт c нacлeдcтвoтo ни oт мyзиĸa, пecни,
инcтpyмeнти, нocии, c oбичaитe и тpaдициитe нa
бългapcĸия нapoд.
Πo тoзи нaчин в тяx ce възпитaвa любoв ĸъм
нaшeтo, ĸъм poднoтo.

Такава е и моята идея, да науча възможно най-много деца да танцуват и да обикнат и почитат българския фолклор, а не да си отбера, най-талантливите
и можещи и да работя само с тях!
Затова през 2016г. създадох ШНТ”Орисия”, в
която се учат да танцуват деца от 5 до 15г.
От ДГ„Слънце” благодариха от името на децата,
Тогава започнах работата си с децата от ОУ„родителите и жителите на град Левски на кмета на Максим Горки“ и по-специално деца от 1-ви и
общината и изпълнителите за подарената радост. 2-ри клас.

Директорът на дирекция „Градоустройство и
архитектура”- инж.Пламен Парашкевов получи
специална благодарност от кмета на общината за

Цветен празник за учениците в ОУ„Неофит Рилски“ в с.Обнова
Децата от 5-ти клас на ОУ„Неофит Рилски“ в
Със съдействието на кмета на община Левски,
с.Обнова преживяха радостта от представител- г-жа Любка Александрова училището получи
ното занятие по проект „Твоят час-фаза 2“ на подарък и подреди в двора метални кошчета за
групата по интереси „Млад природолюбител“ отпадъци.
през втората половина на месец май.
Гордост за всички е и новоиздигнатия пилон с
националния флаг. В реализирането на проекта,
освен учениците, се включиха и родители, жители
на селото, учители от училището и бивши ученици.
Миглена Марчева, завършила училището миналата
година, представи първата фаза, а за дейността по
втората фаза на проекта разказа петокласничката
Вяра Пенева.
Маргарита Тодорова, директор на училището и
Анатоли Лаков, доброволец, участвал с идеи и хъс,
За да променят и разхубавят двора на люби- срязаха официално трикольорната лента. Всички,
мото си училище, заедно с ентусиазираната си допринесли за осъществяването на проекта, поръководителка г-жа Хортензия Морозова те са лучиха красиво оформени благодарствени писма.
работили неуморно, дори в събота и неделя,
В занятието се включиха с народни танци и
разказва Нина Чилиянска, учител в ОУ„Неофит групата по интереси към училището „От извора“
Рилски“ с.Обнова:
и съставът за народни песни при читалище „Свет- С общи усилия и с безвъзмездния труд на Ана- лоструй“ в с.Обнова. Всички бяха посрещнати по
толи Лаков и Красимира Георгиева, доброволци стар български обичай с хляб и мед.
в проектните занимания,беше направена голяма
Накрая дружно гости и участници се хванаха
хранилка за птици и скована красива пейка. на пъстро хоро, за да споделят всеобщата радост.
Оформени бяха алеи с цветя.

Вече втора година, работим върху ритмика,
правилен корпус, разпознаване на различни фолклорни стилове.
Децата вече познават право тракийско хоро,
право северняшко хоро, ръченица, ширто...
На някой от хорцата сме предали сценична форма, което много се харесва на малките танцьори,
а и на публиката.
С един такъв танц обединих най-талантливите
деца от ОУ„Максим Горки“ с деца на тяхната
възраст от друг клас от моята школа под името
ТС”Чаровници”, които се явиха на фестивала
“Гергьовски люлки-2018г.” гр.Левски.
С танца “Весело ми е” те не останаха незабелязани от компетентното жури и бяха наградени
с ПООЩТРИТЕЛНА НАГРАДА.
В края на учебната година завършваме с открит
урок.
Облечени в красивите български национални
носии, децата с вълнение показват заученото през
годината и получават Свидетелство за завършен
клас по Народни танци.
Павлина Генова
ръководител на група по танци при
ОУ„Максим Горки“ – гр.Левски

Култура
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Отличия за талантите на община Левски на ФФ„Северняшка китка” в Павликени
На 16 и 17 юни в гр.Павликени се проведе XXIIIия фолклорен фестивал „Северняшка китка”.
Таланти от цялата страна показаха своите умения
в песенното, танцово и инструментално изкуство.
Сред участниците бяха и нашите млади фолклорни
таланти Теодор Трифонов, Моника Петкова, Ива
Иванова, Елмира Кардашева, Тея Михайлова, Мария Генова, Цветелина Георгиева и Константина
Кирилова, съобщава худ.ръководител Мариета
Аспарухова.
Компетентно жури с председател народната
певица Янка Рупкина и членове педагози – фолклористи от НУФИ „Филип Кутев”гр.Котел е
отличило в категория „Най-млад участник” със

специална награда и диплом 4 годишния Теодор
Трифонов от гр.Левски.
В раздел „Народно пеене” на категория „Певческо изкуство”, 8-годишната Ива Иванова – НЧ
„Съгласие-1895”с.Стежерово е отличена с диплом и златен медал , а 9-годишната Цветелина
Миленова от гр.Левски печели сребърен медал,
7-годишната Елмира Кардашева представител на
НЧ„Надежда1902“, с.Козар Белене е отличена със
Специална награда плакет и диплом за уникален
костюм 4-то поколение и вокално изпълнение.
Честити да са отличията! И нека все така
с обич и талант прославят българската песен
и красота!

Куп награди за нашите таланти от НФ „Авлига пее”
С много медали и награди се върнаха таланС пет медала се върнаха певческите състави при
тите на община Левски от НФ Събор-надпяване читалище „Съзнание 1894” с.Асеновци, съобщи
„Авлига пее” в с.Обединение.
Петранка Стефанова- ръководител на съставите.
ЖФГ„Осъмски ритми” взе първа награда и
златен медал, ДФФ„Асеновски славеи” взе втора
награда и сребърен медал, КФФ„Юначета” взеха
втора награда и сребърен медал, фолклорен дует
„Шели” – трета награда и бронзов медал, Шазие
Живкова – трета награда и бронзов медал, Пенка
Илиева- поощрителна награда. Изпълненията на
песните на Мита Стойчева съпровожда оркестър
с р-л Красимир Калинков.
Фолклорна формация „Северняшка огърлица„ и солистите Тея Михайлова и Мария Генова
при НЧ„Греорги Парцалев 1901“ гр.Левски с
ръководител Мариета Аспарухова се върнаха със
златни медали от Четиринадесетия Национален
събор-надпяване „Авлига пее„ в с.Обединение,
общ.Полски Тръмбеш

Снимка: Аспарух Аспарухов

Поредни отличия за
самодейците от с.Асеновци
На 9 и 10 юни 2018 г. в с.Сухаче, общ.Червен
бряг се проведе Първи Национален фолклорен
фестивал и ІV Регионален фестивал „ЕХО ОТ
СЕВЕРОЗАПАДА”.
Домакините в лицето на колегите от НЧ„Асен
Златаров-1921” бяха перфектни с организацията и
подкрепата, която оказваха на всички участници,
за което им благодарим.
Компетентно жури с председател доц.Георги
Хинов имаше трудната задача да оцени изпълненията на участниците.

Елмира Кардашева с ръководител Мариета Аспарухова с талант,усмивки и настроение представи
НЧ„Надежда1902“ с.Козар Белене и спели втора
награда.
Самодейци при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци
Отличното представяне на всички участници е се явиха за участие в раздел „Музика”на 10 юни.
поредно доказателство за таланта и неуморният
ЖФГ„Осъмски ритми” се представи с народни
труда на ръководители и изпълнители.
песни във възрастова категория над 20 год. и спечели СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА И ПАРИЧНА
100 г. от рождението на Георги Булев честват в Стежерово СУМА, както и покана за участие в телевизионно
предаване с доцент Хинов.
Фолклорен дует „ШЕЛИ” / Симона СтефаноГеорги Н.Булев е роден през 1918 г. в село Сте- може да се похвали с изключително богат репержерово днес община Левски. Последните години тоар.Запомнящи са ролите му на Ординареца в ва и Шазие Руменова/ се класираха на ПЪРВО
от живота си той прекара в село Стежерово.
„Ординарецът плаща”, ролята на Давид Хом от МЯСТО И ЗЛАТЕН МЕДАЛ.
Индивидуалните изпълнители са класираха
Той произлиза от Булевия род. Този род води ”Коларят на смъртта”, Живко от „Майстори”
началото си от село Гопиш (Битолско/Македония). на Р.Стоянов, в „Доктор” от Бранислав Нушич, както следва:
Шазие Руменова- ПЪРВО МЯСТО И ЗЛАТЕН
В семейството му се разказват предания и легенди „Големанов“ от едноименната комедия и много
за основателя на рода, за прославени хайдути и други роли. Щастлив е, че живота го е срещнал МЕДАЛ
Пенка Ангелова- ВТОРО МЯСТО И СРЕБЪРЕН
революционери, което оформя борбения му дух. с такива имена в българския театър като Георги
МЕДАЛ
В рода има известен поет – Илия Булев, наричан Калоянчев, Георги Парцалев, Хиндо Кисимов и
БРАВО на всички участници от читалище с.Асеот критиката „Малкият Дебелянов”. Всичко това др. в пиесата „Михал Мишкоед“. С добри спомени
новци,
които за пореден път доказаха своя талант
оказва магическо влияние върху формирането е от работата си като театрал-майстор в Кукления
и високо ниво при изпълненията!
на усета към красивото, възвишеното, изящно- театър при читалище „Съгласие” в Плевен.
то слово в малкия Георги, като едновременно с
Другата голяма любов на Георги Булев е поезията.
Петранка Стефанова
това нараства любовта му към театъра. Тези две Той можеше да облече всяка своя мисъл в рима.
худ.р-л на съставите
изкуства ще водят човека и твореца Георги Булев Двете му книги – „Посвещения” и „Спомени и
през целият му живот.
последни стихове” са доказателство за самородния
Завършва техникум по архитектура, а по-късно, в талант на Георги Булев.
казармата шксолата по телеграф и пощенско дело.
На 3 юли от 10 ч. в малкия салон на читалището
По-нататък голяма част от живота му преминава в Стежерово ще направим кръгла маса в чест на
през Пощенски станции, радиослужби и т.н но театрала и поета Георги Булев.
истинската любов си остава театърът. ТеатралМилена Гераскова
ната му кариера започва в самодейни театри. Той
НЧ„Съгласие1895” с.Стежерово

