ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ		

●Година X, бр.8 (115), 26 септември 2018 г.

Училищни тържества за Новата учебна година
1155 ученици в община Левски влезнаха в класните
В най-голямото училище в общината – СУ„Крум
стаи на 17 септември. С училищни тържества, по Попов”училищния звънец удари за 537 ученици,
традиция, беше открита новата учебна 2018-2019 от които 38 първолачета.
година във всички училища в общината.
След празничното си слово, директорът на училището Валентина Дженева връчи грамоти на
родители на ученици участвали в Националната
инициатива „Да изчистим България за един ден”
на 15 септември и заедно с децата си почистили
двора на училището. Грамоти получиха и четиримата номинирани участници за Съвета на децата
сред, които и Елеонора Георгиева класирана за
националния етап.
С благодарствено писмо кмета на община Левски
Любка Александрова, от името на жителите на
града и общината поздрави Диляна Димитрова
Първият учебен ден за 125 първолачета в общи- за приноса и при отбелязване празника на града
ната е вълнуващо преживяване. В деня на хрис- и на целия екип на СУ„Крум Попов“ за доказан
тиянските добродетели Вяра, Надежда, Любов професионализъм.
и Мъдрост те бяха посрещнати топло, с особено
331 са подлежащите на обучение в община Леввнимание от учителите, каките и батковците в ски по настоящ адрес, които не ходят на училище.
училищата, за да направят уверено първата крачка Вероятно голяма част от са напуснали общината,
по пътят към знанието.
това предстои да се установи. От 11 септември 5
Само с 5 по-малко от предходната учебна година екипа на територията на община Левски работят
са първокласниците, но над 300 ученици ще пъ- по Механизма за съвместна работа на институтуват към средищни училища в община Левски. циите по обхващане и задържане в образователКметът на Община Левски Любка Александрова ната система на деца и ученици в задължителна
пожела на добър час на ученици и учители, на предучилищна и училищна възраст. До края на
всички съпричастни към образованието и възпи- септември е първият обход, каза гл.експерт Петя
танието на подрастващите в ОУ„Максим Горки” в Чолакова в интервю за радио „Левски”. Втори
гр.Левски, а председателят на ОбС–Левски Дочко обход ще е необходим, ако записаните за училище
Дочев пожела успешна нова учебна година на при първия не го посещават. Родителите, които
всички в СУ„Крум Попов”.
не запишат децата си и не осигуряват редовното

им присъствие в детската градина или училище
подлежат на административно наказание – глоба.
Общините разполагат с устройства,т.н. информационна система, от която по-лесно се получават
данни за присъствието или отсъствието от детската
градина или училище.

Усмивките на първия учебен ден в основно училище „Максим Горки“
С песни, усмивки и много настроение започна новата учебна година в ОУ„Максим Горки“,
гр.Левски. Под звуците на химна на Република
България, Венцислав Георгиев ученик от VI „б“
клас – избран за представител на област Плевен
в Съвета на децата към ДАЗД, издигна националния флаг.

Приветствие към ученици и учители отправиха
г-жа Любка Александрова – кмет на Община
Левски и г–жа Ралица Борисова – родител на
първокласник.
Гости на празника бяха г-жа Петя Чолакова –

главен експерт „Образование, култура и спорт“ в
Община Левски, представители на училищното
настоятелство, обществения съвет, дългогодишни
учители, общественици и родители. Получени
бяха и много поздравителни адреси по повод
първия учебен ден!

Г-жа Даниела Георгиева – директор на училището, в своето обръщение пожела с вяра, надежда,
много любов и мъдрост на ученици и учители
да откриват нови пътища към знанията, да продължават да издигат авторитет на ОУ„Максим
Горки“ на конкурси, състезания, олимпиади и др.
на национално и международно ниво.
През тази учебна година училището ще дава зна-

ние на 303 ученици. По стара българска традиция
48 първокласници бяха посрещнати с питка, мед
и сол. Преминаха под знамето на училището и
положиха своята клетва да са достойни ученици
в ОУ„Максим Горки“.

Много настроение в празничния ден създадоха
вокалните групи „Лира“ и „Усмивка“, насладихме се и на прекрасното изпълнение на Габриела
Нанкова от IV „а“ клас, носител на грамота от
VII национален конкурс за млади изпълнители
на популярна песен „Нека да е лято“.
С първия училищен звънец да си пожелаем
здрава, успешна, силна, творяща, изпълнена с
ентусиазъм и усмивки учебна 2018/2019 година.
ОУ„Максим Горки“
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 12 ЮЛИ

На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 489 даде съгласие Община Левски да
кандидатства по Проект „Красива България” 2018г.,
мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради“ за отпускане на финансова
помощ в размер на 79 625,00 лв. за реализация на
проект „Пристрояване за асансьор, който да осигури

достъпна среда относно I, II и III етаж на бл. „Е“,
част от АПЗЗ на лечебно заведение гр. Левски“.
Одобрява средства за съфинансиране на обекта
от общинския бюджет в размер на 13% от общата
стойност на проекта, като възлага на Кмета на Община Левски всички необходими и законосъобразни

последващи действия във връзка с подаването на
проектното предложение.
● С решение № 490 не прие искането за увеличаване
на субсидията на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за
бюджетната 2018г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 26 ЮЛИ

На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 491 прие отчета на бюджета на
Община Левски за 2017г.
1.
1.1

1.2

2.

Прие уточненият годишен план на бюджета за
2017г. по приходна и разходна част, както следва:
По прихода разпределен по
параграфи, съгласно Прило- 13 155 691 лв.
жение №1.
за делегирани от държавата
8 581 915 лв.
дейности
за местни дейности
4 573 776 лв.
По разхода разпределен по
функции и дейности, съ- 13 155 691 лв.
гласно Приложение №2 и
Приложение №3
за делегирани от държавата
8 581 915 лв.
дейности
за дофинансиране
278 500 лв.
		
за местни дейности
4 295 276 лв.
за капиталови разходи		 1 993 214 лв.

Прие отчета за изпълнението на бюджета за
2017г., както следва:
2.1 По прихода разпределен по
параграфи, съгласно Прило- 12 011 053 лв.
жение №1.
за делегирани от държавата
7 864 763 лв.
дейности
за местни дейности
4 146 290 лв.
2.2 По разхода в размер на, съгласно Приложение №2 и 12 011 053 лв.
Приложение №3.
за делегираните от държа7 864 763 лв.
вата дейности
за дофинансиране		200 171 лв.
		
за местни дейности
3 946 119 лв.
за капиталови разходи
1 712 094 лв.
818 437 лв.
2.3 Наличност по сметки към
31.12.2017г.
3.
Прие отчета за изпълнението по сметките за
средствата от ЕС на Община Левски за 2017г.,
съгласно Приложение №4.
4,5,6. Прие отчета за изпълнение на бюджета на ОП”БКС”, ОП”СИОР” и ОП”Социален патронаж” за
2017г., съгласно Приложение №5.
7.
Прие отчета за състоянието на общинския дълг
през 2017г., съгласно Приложение №17.
Одобрява изразходените целеви средства по
8.
Бюджета на Общината, отчетени по разходени
параграфи 4200, 4600 и 4300 субсидии за нефинансови предприятия одобрени с Решения на
Общински съвет - Левски за текуща дейност,
както следва:
за спортни клубове
116 690 лв.
членски внос и участие в
5 522 лв.
нетърговски организации
Обезщетения и помощи по
7 340 лв.
Решение на ОбС
9.
Информация за просрочените вземания и задължения на Общината към 31.12.2017г., съгласно
Приложение №6.

10.

Одобрява изразходените средства отразени в
отчета за изпълнение на Бюджета за 2017г.,
както следва:
представителни разходи на
7 745 лв.
Кмета на Община Левски
представителни разходи на
1 200 лв.
Кметство Обнова
представителни разходи на
840 лв.
Кметство Малчика
представителни разходи на
840 лв.
Кметство Асеновци
представителни разходи на
840 лв.
Кметство Градище
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Козар Белене
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Българене
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Трънчовица
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Стежерово
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Аспарухово
представителни разходи на
600 лв.
Кметство Изгрев
представителни разходи на
Км.наместничество Божур300 лв.
лук
представителни разходи на
300 лв.
Км.наместничество Варана
представителни разходи на
6 404 лв.
Общински съвет
командировка на Председателя на Общински съвет
3 064 лв.
- Левски в страната

● С решение № 492 прие Стратегия за развитие на
образованието в Община Левски.
● С решение № 493 прие Общинска стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Левски (2017-2020).
● С решение № 494 прие Програма за развитие на
младежта в Община Левски (2017-2020).
● С решение № 495 прие Стратегия на Община
Левски за интегриране на ромите и други уязвими
малцинствени социални групи и актуализиран план
за действие в изпълнение на Стратегията на Област
Плевен за интегриране на ромите (2017-2020).
● С решение № 496 предлага на Министерски съвет
на Република България чрез НОИ да отпусне персонална пенсия на Максим Георгиев Лазаров и Борил
Георги Лазаров, деца на Георги Захариев Лазаров.
● С решение № 497 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. за лечение на Арсо Велчев Ангелов
от гр.Левски.
● С решение № 498 отпусна финансови средства в
размер на 100 лв. на Лида Мирославова Ангелова
от гр.Левски за погребението на съпруга й.
● С решение № 499 отмени свое решение №
488/28.06.2018г.
Даде съгласие за изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ПР/ като 200 кв.м.
част от общински поземлен имот с идентификатор

43236.401.1247 /номер по предходен план: 1831,
квартал: 33, парцел VI/, целият с площ 1921 кв.м.
се придават към поземлен имот 43236.401.1246 /
номер по предходен план: 1830, квартал: 33, парцел
V/ съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Левски, одобрени със заповед №
РД-18-2/ 23.01.2007г. на Изпълнителен Директор
на АГКК .
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: 200 кв.м. част от поземлен имот с
идентификатор 43236.401.1247 /номер по предходен
план: 1831, квартал: 33, парцел VI/, целият с площ
1921 кв.м., която част се придава към поземлен имот
43236.401.1246 /номер по предходен план: 1830,
квартал: 33, парцел V/ съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени
със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на АГКК.
Дава съгласие за продажба на имота без търг или конкурс на местно поделение на религиозна институция
с наименование „БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА
ЛЕВСКИ“, като собственик на поземлен имот с
идентификатор 43236.401.1246 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски,
одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, при продажна
цена 2800.00 лева без ДДС.
Възлага на кмета на Община Левски да сключи
предварителен договор, а след влизането в сила
на проекта за изменение на ПУП – ПР да сключи
окончателен договор за прехвърляне правото на
собственост.
● С решение № 500 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
следния имот:
- Урегулиран поземлен имот ХIII с площ 600 кв.м. в
кв.99 по ПУП на с.Градище.
Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с
явно наддаване на урегулиран поземлен имот ХIII
с площ 600 кв.м. в кв.99 по ПУП на с.Градище, при
първоначална тръжна продажна цена 3510.00 лв.
без ДДС.
Възлага на кмета на Община Левски следващите
процедури по продажба на имота.
● С решение № 501 Не одобрява промени в разходната
част на бюджета за намаляване на функция „Общи
държавни служби”, дейност „Общинска администрация”, параграф 1020 „Външни услуги” с 20 000
лв. и увеличаване на функция 07 „Почивно дело,
култура, религиозна дейност”, дейност „Спортни
бази за спорт за всички”, параграф 4300 „Субсидии
за нефинансови предприятия”, субсидия за „ОФК
Левски 2007” гр.Левски с 20 000 лв.
● С решение № 502 отпусна финансови средства в
размер на 500 лв. на кметство Изгрев за провеждане
на събора.
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ЮЛИ

На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 503 считано от 01.08.2018г.
Одобри промени в разходната част на бюджета чрез
вътрешни компенсации, както следва:
-Намалява Функция „Общи държавни служби”,
дейност „Общинска администрация”, параграф 1020

„Външни услуги” с 20 000 лв.
-Увеличава Функция 07 „Почивно дело, култура,
религиозни дейности”, дейност „Спортни бази за
спорт за всички”, параграф 4300 „Субсидии за нефинансови предприятия”, субсидия за „ОФК Левски

2007” гр.Левски с 20 000 лв.
Задължи Кмета на Общината със Заповед да отрази
промяната по бюджета на Общината за 2018г.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30 АВГУСТ

На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 504 даде съгласие Община Левски
да участва в извънредно заседание на Общото събрание на 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 заседанието,
той ще бъде заместван от инж.Кольо Петров Домеников, Зам.-кмет на Община Левски.
Упълномощи представителя на Община Левски да
гласува по обявения дневен ред на Общото събрание
на 10.09.2018г., както следва:
- „ЗА” Одобряване и съгласуване на Допълнително
споразумение (анекс) към сключения на 07.04.2016
година Договор за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги.
- „ЗА” Одобряване и съгласуване на „Бизнес план
2017-2021г. на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД - гр.Плевен“.
● С решение № 505 даде съгласие да се учреди
безвъзмездно право на ползване и управление върху
следните моторни превозни средства, представляващи частна общинска собственост:
• марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с
рег. № СА 26-58 ВВ и балансова стойност в размер
на 131 400 лв.
• марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, 32+1 места, с
рег. № СА 26-59 ВВ и балансова стойност в размер
на 131 400 лв.
• марка „HYUNDAI COUNTY“, 15+1 места, с рег.
№ ЕН 38-39 ВВ и балансова стойност в размер
на 44 100 лв. в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка – Средно училище „Крум Попов“
гр. Левски, Община Левски, БУЛСТАТ 000403193.
2. Общински съвет – Левски дава съгласие да се
учреди безвъзмездно право на ползване и управление
върху следните моторни превозни средства, представляващи частна общинска собственост:
• автобус марка „Renault“, 16+1 места, с рег.

№ ЕН 34-18 АК и балансова стойност в размер на
34 522 лв. в полза на юридическо лице на бюджетна
издръжка – Основно училище „Христо Ботев“ с.
Българене, Община Левски, БУЛСТАТ 000402262.
Даде съгласие да се учреди безвъзмездно право на
ползване и управление върху следните моторни превозни средства, представляващи частна общинска
собственост:
• автобус марка „CITROEN JUMPER“, 15+1 места, с
рег. № ЕН 35-95 ВВ и балансова стойност в размер на
27 900 лв. в полза на юридическо лице на бюджетна
издръжка – Професионална гимназия по селско
стопанство и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“
гр.Левски, Община Левски, БУЛСТАТ 000403688.
Възложи на Кмета на Община Левски да издаде
заповед за безвъзмездно ползване и управление на
вещите, представляващи частна общинска собственост, описани в точка от едно до три на настоящото
решение, при следните условия:
- Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване и управление е 10 годишен и започва да
тече от момента на тяхното завеждане в балансите
на съответните бюджетни звена по стойност, посочена за съответните МПС в точка от едно до три от
настоящото решение;
- Вещите, частна общинска собственост, обект на
настоящото решение, да се използват само и единствено за превоз на ученици, обучаващи се в общинските училища на територията на Община Левски;
- Разходите за поддръжка и експлоатация са за сметка на ползвателите и се предоставят от целевите
трансфери от централния бюджет за компенсиране
на безплатния превоз на учениците по чл.53, ал.3
от Закона за предучилищното и училищното образование и са в размери, определени със Закона за
държавния бюджет за съответната бюджетна година.
Възложи на Кмета на Община Левски да сключи
договор за безвъзмездно ползване и управление на
вещите – частна общинска собственост, описани
в точка от едно до три в настоящото решение, при
спазване на условията в точка четири на настоящото
решение.

● С решение № 506 допуска формиране на паралелки с ученици под необходимия минимум и една
група за предучилищна подготовка за осигуряване
на нормален учебен процес в ОУ„Христо Ботев”
с.Асеновци за учебната 2018/2019 год.
● С решение № 507 допуска формиране на паралелки
с брой на учениците под нормативния минимум за
осигуряване на нормален учебен процес в ОУ„Христо
Ботев” с.Българене за учебната 2018/2019 год.
● С решение № 508 допуска формиране на паралелки
с брой на учениците под нормативния минимум за
осигуряване на нормален учебен процес в ОУ„Неофит Рилски” с.Обнова за учебната 2018/2019 год.
● С решение № 509 даде съгласие за отдаване под
наем за срок от 10 години чрез публичен търг с явно
наддаване на общински терен обозначен с №16
съгласно схемата за разполагане на преместваеми
обекти в гр.Левски с площ 20 кв.м., представляващ
част от поземлен имот 43236.401.1611 (номер по
предходен план: 1495, квартал 50, парцел I) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Левски, за монтаж на павилион за търговска
дейност.
Възложи на директора на СУ„Крум Попов“ гр.Левски следващите процедури по провеждане на търга
и сключване на договор за наем.
● С решения № 510 и 511 отпусна финансови средства
в размер на 500 лв. на кметствата на с.Българене и
с.Асеновци за организиране на тържество по случай
събора на селото.
● С решение № 512 отпусна финансови средства в
размер на по 100 лв. за лечение на Ангел Йорданов
Ангелов от с.Обнова и Малина Неделчева Маринова
от гр.Левски и финансови средства в размер на по 200
лв. за лечение на Илиян Тодоров Илиев от гр.Левски
и Йорданка Николова Великова от гр.Левски.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на информационното табло на 3 ет. на общината и в стая
305.
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В периода от месец януари 2018г. до месец юни 2018г.
включително, Общински съвет – Левски е приел 102 решения.
Проведени са 8 заседания, Общинският съвет е заседавал
12 часа и 20 минути.
Обсъдените от Общинския съвет предложения на кмета
на общината, председателя на Общинския съвет и кметове
на кметства през отчетния период са 85, от постоянни
комисии – 13, от временни комисии – 14.
Приети бяха:
● Бюджета на Община Левски за 2018г.;
● Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018г.;
● Програма за опазване на околната среда на Община
Левски 2017г. – 2020г.;
● Програма за енергийна ефективност на Община Левски
2017г. – 2022г.;
● Програма за развитие на читалищната дейност през 2018г.;
● Общинска програма за закрила на детето в Община

Левски на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.3 от Правилник за прилагане на Закона за
закрила на детето;
● Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
2016г. – 2020г.;
● Общ устройствен план на община Левски – предварителен проект;
● Кандидатстване на Община Левски по Проект „Красива
България” – 2018г. за финансиране на обект: „Пенсионерски клуб гр.Левски”;
● Кандидатстване на Община Левски за финансиране от
Фонд „Социална закрила” с проект „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната
услуга „домашен социален патронаж” в община Левски”;
● Кандидатстване на Община Левски 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“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014г. – 2020г.;
● Кандидатства на Община Левски с проектно предложение
„Ремонт и модернизация на спортна площадка, находяща
се в УПИ III – спортен комплекс, кв.140 по регулационен
план на град Левски, община Левски“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014г. – 2020г.;
● Кандидатстване на Община Левски с проектно предложение „Реконструкция, модернизация и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на обреден дом за тъжни
ритуали, гр.Левски“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014г. – 2020г.;
● Готовност на Община Левски с проекти за кандидатстване
и възможности за финансиране от различни източници;
● Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета
на Община Левски и кметове на кметства в Община Левски;
● Промяна на възнаграждението на общинските съветници
за мандат 2015г. – 2019г.;
(продължава на 4-та стр.)

Общество
(продължение от 3-та стр.)
● Правила за ползване на пасища, мери и ливади през 2018г.
на територията на община Левски;
● Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища,
мери и ливади през 2018г.;
● Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване;
● Сключване на анекс към Договор за наем на общински
мери и пасища /землище на с.Аспарухово, с.Обнова и
с.Трънчовица/;
● Годишен наем за ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019г.;
● Актуализация индивидуалното ползване на пасища, мери
и ливади за 2018г. – 2 бр. решения;
● Приемане на цени, определени по пазарен механизъм за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади, общинска
собственост – 2 бр. решения;
● Отдаване под наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани през
стопанската 2018/2019г.;
● Отдаване под аренда на други трайни насаждения, общинска собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика,
с.Обнова и с.Стежерово;
● Одобряване на проект на договор за отдаване под аренда
на други трайни насаждения, общинска собственост в землищата на с.Божурлук, с.Малчика, с.Обнова и с.Стежерово;
● Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2018г. /6 бр. решения/;
● Утвърждаване разпределението на собствеността на „Регионална система за управление на отпадъците в регион
Левски /Никопол/“ – сгради находящи се в поземлен имот
280011 в с.Санадиново, Община Никопол;
● Продажба на 142.00 кв.м. от ПИ с идентификатор
43236.401.3238 находящ се в гр.Левски;
● Продажба на общински ПИ 43236.401.1901 в гр.Левски;
● Продажба на 140 кв.м. от ПИ с идентификатор 43236.401.1247,
находящ се в гр.Левски;
● Прекратяване на съсобственост между Община Левски
и физическо лице върху сграда, находяща се в гр.Левски;
● Предоставяне безвъзмездно за управление на имот –
общинска собственост на Професионална гимназия по
селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” гр.Левски;
● Обявяване на част от ПИ с идентификатор 43236.401.2950
по КККР на гр.Левски – публична общинска собственост
за частна общинска собственост;
● Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот в гр.Левски;
● Учредяване право на строеж за изграждане на гараж в
поземлен имот с идентификатор 43236.401.2707 в гр.Левски;
● Обявяване на имоти – публична общинска собственост в
частна общинска собственост и учредяване право на строеж
за изграждане на търговски обект в ПИ 43236.401.3464,
ПИ 43236.401.3465 и ПИ 43236.401.3466 в гр.Левски;
● Одобряване на Списък на спортните обекти общинска
собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2018г.;
● Ликвидиране на съсобственост върху ПИ с проекти
идентификатори 43236.401.3479 и 43236.401.3480 съгласно
кадастралната карта на гр.Левски;
● Обявяване на имот от частна в публична общинска
собственост;
● Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на Община Левски за 2018г. – подадена е жалба
от ФК „Ювентус-95” с.Малчика срещу решението в
АС-Плевен, насрочено е дело на 18.10.2018г.;
● Вземане на решение за предоставяне на имоти за обезщетяване на Църковно настоятелство при храм „Св. Троица”
с.Обнова в изпълнение на задължението по § 27, ал.2, т.2
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) – подадена е
жалба от църковното настоятелство срещу решението в
АС-Плевен, насрочено е дело на 03.10.2018г.;
● Приемане Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Левски за
учебната 2018/2019г. на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.22,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.42 и 43 от Наредба №
10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и чл.8, ал.2 и чл.12 от Закона за
предучилищното и училищното образование;
● Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана
от държавата дейност в съответствие с регламентираните
социални услуги по чл.36 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане;
● Одобряване на междинна оценка на общинския план за
развитие на Община Левски 2014г. – 2020г.;
● Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на Община
Левски, за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;
● Отпускане персонална пенсия на деца от гр.Левски;
● Изграждане на паметник на загиналите в Първата световна

война от с.Аспарухово;
● Поемане на дългосрочен дълг (мостови кредит), по реда
на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите
на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за
реализацията на проект по 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” на програмата за териториално сътрудничество
Interreg V-A Румъния – България.
● Поемане на дългосрочен дълг, по реда на Закона за общинския дълг за кредит от „Фонд за органите на местното
самоуправление в „България-ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване
собственото участие на Община Левски в реализацията
на проект по 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”
на програмата за териториално сътрудничество Interreg V-A
Румъния – България;
● Даване съгласие на управителя на „МБАЛ-Левски” ЕООД,
гр.Левски за изтегляне на банков кредит до 850 хил. лева;
● Даване на съгласие за приемане на уточнен план на капиталовата програма и бюджета за 2018г. на Община Левски;
● Промяна на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Левски.
Окръжна прокуратура – Плевен внесе в Административен съд – Плевен протест срещу отделни текстове от
Наредба № 5 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Левски, насрочено
е дело на 14.09.2018г.
Окръжна прокуратура – Плевен е поискала административната преписка по приемането на Наредба №
4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинска имущество, на Наредба № 6 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Левски и на Наредба № 18 за
управление на общинските пътища в Община Левски.
Общинският съвет прие решения за определяне на
представители на Община Левски в:
● Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен за
участие в Общо събрание на 26.02.2018г. и 18.06.2018г.;
● Определяне на пълномощен представител на Община
Левски в Общото събрание на Асоциация Общински гори.
Решения на Общинския съвет за отпускане на финансови средства:
● Отпускане безлихвени заеми на спортните клубове от
община Левски в рамките на разпределената им субсидия
за 2018г.;
● Отпускане на финансови средства за провеждане на
събори в с.Божурлук, с.Градище и с.Обнова;
● Отпускане на финансови средства на 5 семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Левски;
● Отпускане на финансови средства за лечение – 6 бр.
решения - 4450 лв.;
● Отпускане на финансови средства за погребения – 4 бр.
решения - 600 лв.
● Отпускане на еднократна финансова помощ – 2 бр. решения – 460 лв.
Отчети, доклади и информации внесени в Общинския съвет:
● Отчет за дейността на Общински съвет – Левски за периода месец юли 2017г. – месец декември 2017г;
● Годишен отчет за 2017г. по Програма за управление на
отпадъците;
● Годишен отчет за 2017г. по Програма за опазване на
Околната среда на община Левски;
● Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски” ЕООД,
гр.Левски и финансов отчет за 2017г.;
● Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017г.;
● Отчет за читалищната дейност през 2017г.;
● Отчет за изпълнение бюджета на Община Левски към
31.03.2018г.
Не са връщани решения от Областния управител, така
също и Кмета не е налагал „отлагателно вето” върху приетите актове.
Районна прокуратура – Левски не е упражнила през отчетния период правомощията си по чл.145, ал.5 от Закона
за съдебната власт – не е протестирала и не е искала отмяна
или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския
съвет, не е спирала изпълнението на такива актове.
Постоянните комисии са провеждали редовно заседа-
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нията и са приемали становища по внесените за обсъждане
в Общинския съвет проекти.
За всички заседания на Комисиите е предоставян дневен
ред на ръководството на администрацията и се отчита добро
взаимодействие и редовно присъствие на ръководители и
експерти.
Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет
се състои от 7 общински съветници. През отчетния период
комисията е провела 9 заседания. Членовете й са обсъдили
и изготвили становища по 49 предложения за заседания на
Общински съвет – Левски.
Постоянната комисия по правни въпроси, установяване конфликт на интереси, обществен ред, сигурност,
контрол по изпълнение на решенията се състои от 7
общински съветници. През отчетния период комисията е
провела 10 заседания. Членовете й са обсъдили и изготвили
становища по 30 предложения за заседания на Общински
съвет – Левски.
Постоянната комисия по устройство на територията,
общинска собственост се състои от 7 общински съветници.
През отчетния период комисията е провела 7 заседания.
Членовете й са обсъдили и изготвили становища по 38
предложения за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по образование, спорт, култура,
вероизповедания се състои от 7 общински съветници.
През отчетния период комисията е провела 10 заседания.
Членовете й са обсъдили и изготвили становища по 30
предложения за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по здравеопазване и социални
дейности се състои от 5 общински съветници. През отчетния период комисията е провела 7 заседания. Членовете
й са обсъдили и изготвили становища по 22 предложения
за заседания на Общински съвет–Левски.
Постоянната комисия по екология, туризъм и селско
стопанство се състои от 5 общински съветници. През отчетния период комисията е провела 7 заседания. Членовете
й са обсъдили и изготвили становища по 33 предложения
за заседания на Общински съвет–Левски.
Председателският съвет се състои от Председателя на
Общинския съвет и двама заместници. Председателският
съвет е провел 4 заседания за отчетния период. На заседанията са обсъждани и разпределяни по комисии постъпилите
в Общинския съвет предложения.
След всяко заседание на Председателския съвет и постоянните комисии се изготвят протоколи, становища,
предложения.
За всяко заседание на Общинския съвет внесените предложения и становищата на постоянните комисии се размножават
и предоставят на общинските съветници, ръководителите
на администрацията и кметовете на кметства.
Графикът за предстоящите сесии, дневният ред на заседанията на постоянните комисии, на Общинския съвет,
решенията от заседанията се изнасят редовно на информационното табло в сградата на общината.
На страниците на общинския вестник и интернет страницата
на общината се публикуват решенията на Общинския съвет.
Гражданите редовно се информират по общинското радио
за предстоящите заседания и дневния ред на постоянните
комисии и Общинския съвет. Сесиите на Общинския съвет
се излъчват на живо.
След всяко заседание на Общинския съвет на Областен
управител – Плевен и Районна прокуратура – Левски се
изпращат кратки протоколи, съдържащи решенията и гласуванията по тях в регламентирания от закона 7-дневен срок.
Копия на всички приети решения се предоставят на кмета
на Община – Левски и на съответните служби и отдели за
изпълнение.
В Общинския съвет се съхраняват оригиналите на: предложенията с техните приложения; протоколите от заседанията на председателския съвет, постоянните комисии и
Общинския съвет; решенията; наредбите; правилниците;
програмите; стратегиите и списъците за присъствие на
общинските съветници.
Председател: Дочко Дочев

Образование
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Учители от гр.Левски с награди на Международен конкурс за гражданско образование
От 26 август до 31 август 2018г. в СОК„Камчия”
се състоя семинар на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво, качествено обучение, възпитание и развитие на децата
и учениците”, организиран от СБУ, съвместно с
Фондация „Устойчиво развитие за България” и
СОК„Камчия”, под патронажа на МОН.
Форумът е заключителна част от едноименния
конкурс, който тази година бе на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни
нагласи у младото поколение”.

В семинара се включиха над 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната
дейност от детската градина до XII-ти клас, от
центровете за подкрепа на личностното развитие,
директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели от педагогически факул-

тети на висши училища. Те представиха добрия
педагогически опит, изразиха лична позиция
и предложиха авторски решения на поставени
въпроси.
На 30 август 2018 г. бе проведена тържествена
церемония по награждаване на отличените участници в Конкурса.
Специални гости на събитието бяха Красимир
Вълчев – Министър на МОН и зам.-министрите
– инж. Таня Михайлова и Деница Сачева.
Радостна и щастлива съм да съобщя, че в категория „Извънкласна дейност I – XII клас”, II-ра
награда за разработката „Клуб „История и изкуство” получи Уляна Стефанова Брункова – старши
учител в ОУ„Максим Горки” – гр.Левски. Тя беше
поканена да презентира своята практика пред
журито и участниците в Конкурса и спечели тяхната висока оценка, одобрение и аплодисменти.
Специална награда на Националния дворец на
децата получи Пенка Владимирова Георгиева –
учител - ДГ„Слънце” – гр.Левски за практиката
„Рисуваме и се забавляваме”.
РААБЕ България награди Севдие Мустафова
Алиева – учител - ДГ„Слънце” – гр.Левски за
разработката „Да играем на сезони” – открита
практика пред родители по проект „Учим заедно
български език”.
С грамота за участие бяха наградени:
- Ангелина Николова Ангелова – учител - ДГ„Слън-

це” – гр.Левски за разработката „Йога в детската
градина”.

- Снежина Иванова Любенова – учител и Соня
Симеонова Чичева – старши учител – ДГ „Слънце”
– гр. Левски за разработката „Детски площадки”
– заедно можем да го направим”.
Честити награди, колеги!
Бъдете здрави!
Водете се от своя професионализъм и гражданско
поведение, за да откривате заложбите и талантите
на децата и учениците!
Честита нова учебна година!
Нека да бъде успешна и за всички, свързани
с образованието – ученици, учители, родители!
Дора Давидова
Председател на Общ КС на СБУ–Левски

Трима от град Левски отиват на национален подбор за „Съвет на децата“
На 14 август г-н Мирослав Петров, областен класирани за следващият – национален етап 9
управител на Област Плевен, поздрави и награди кандидатури, като на първо място в трите направучастниците в регионалния подбор по Процедура ления са нашите ученици.
за избор на членове за Съвет на децата.
На първо място в направление „А“ - Членове
на училищни форми за самоуправление, съгласно
чл.171 от Закона за предучилищното и училищното
образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др. е класиран Венцислав Венциславов
Георгиев, ученик от ОУ„Максим Горки“.
На първо място в направление „В“ – Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в
социални услуги за деца е класирана Елена ДеИстинска гордост е за нас, че от постъпилите в телинова Асенова, ученичка в СУ„Крум Попов“
Областна администрация Плевен 14 кандидатури и доброволец към ЦОП-Левски.
от общините Белене, Кнежа, Левски, Плевен и
На първо място в направление „Г“– ИндивидуЧервен бряг, 6 са на ученици от училищата в град ални кандидати е класирана Елеонора Димитрова
Левски: Елена Асенова, Елеонора Димитрова, Георгиева.
Галя Иванова, Анатоли Аврамов и Барие ДемиНяма по-голяма награда за учителя, за училището
рова от СУ„Крум Попов“ и Венцислав Георгиев и за цялата общност от тази, нашите ученици да
от ОУ„Максим Горки“.
се реализират в живота и на практика да прилагат
След извършен подбор на областно ниво са принципите на самоуправление и реално участие

в гражданското общество.
Пожелаваме успех на младежите в националния
етап на участие в Процедура за избор на членове
за Съвет на децата и с нетърпение очакваме решението на Комисията, назначена от Председателя
на Държавна агенция за закрила на детето. За
член на Съвета на децата от всяка област ще бъде
избрано по едно дете, като съставът на Съвета
се формира от по един представител на всички
28 административни области. Първият класиран
е титуляр, а вторият класиран е заместник на
титуляра.

Петя Чолакова
Гл.експерт „Образование, култура и спорт“

Педагози от град Левски в обучение с фокус върху проявите на агресия сред учениците
23-ма млади педагози от СУ„Крум Попов“, ОУ„Максим Горки“, ДГ„Локомотив“ и ДГ„Слънце“
участваха в изнесено обучение на тема „Прояви
на агресия сред учениците – предизвикателства
пред учителите“ от 22 до 24 юли в село Ягода,
община Мъглиж.
Обучението за педагогически кадри от град Левски е организирано и финансирано от МКБППМН
– Левски.
Психолозите от Превантивно-информационния
център по зависимости в Плевен, Валентин Минков
и Илиан Илиев проведоха обучението,съобщават
от МКБППМН.
Сред коментираните теми с преподавателите

са били: превенцията и кризисните интервенции ПИЦ–Плевен.
на агресията, формите на агресия в училище и
В края на обучението всеки учител е получил
видовете агресивно поведение „деца–деца“ и сертификат за участие.
„учители–родители“, видовете конфликти и начините им на разрешаване.
Пред педагозите специалистите от ПИЦ–Плевен се спряха и на проблемите със справянето
със стреса в образователната среда, както и на
неговите симптоми.
За пълноценно усвояване на знанията по темата
психолозите са ползвали и различни ролеви игри.
Младите педагози са били изключително активни
с огромно желание да работят и да се развиват в
професията си, са коментирали психолозите от
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Доброволчески лагер в град Левски разапали огъня на добротата
На 30 август в парка на гаровия площад, до
паметника на Апостола, официално беше открит
седмия ежегоден Доброволчески лагер на СОНИК
СТАРТ „По стъпките върви и приключението
продължи“ в гр.Левски.
Мащабното събитие в последните два дни на
август, под патронажа на кмета на община Левски
Любка Александрова е част от Националната
кампания за толерантност на СОНИК СТАРТ „Аз
съм тук и мога да ти бъда приятел” и се провежда
за първи път в гр.Левски.

насърчава солидарността между хората. Възпитава обич към природата и учи подрастващите,
че добрите дела ни дават сила и вдъхновяват за
добри дела другите.
Доброволческият лагер се организира от социалните услуги, част от голямото семейство
на СОНИК СТАРТ – Центровете за обществена
подкрепа в градовете Левски, Карлово, Първомай,
Балчик, Драгоман и Червен бряг; Центровете за
настаняване от семеен тип в градовете Левски,
Карлово, Първомай, Драгоман и Червен бряг;

размениха „гривни на приятелството“; изработиха
арт-творения от разнообразни материали; работиха
с дърво и глина, като изработиха фигури и пана;
поставиха из парка дървени табелки с вдъхновяващи и весели цитати; монтираха къщички за
птици. Към края на първия ден доброволците се
забавляваха с различни спортни игри, а вечерта
гости и жители на града пяха и танцуваха заедно
около лагерния огън.

Емоционален бе и финалът на събитието, когато
доброволците на СОНИК СТАРТ подариха на
г-жа Александрова изработеното от тях дървено
пано. Запалихме огъня на добротата и толерантността, който ще продължава да гори в сърцата
ни, каза кметът на община Левски и по случай 10
годишния юбилей на СОНИК СТАРТ подари на
организаторите портрет на Апостола на свободата
Васил Левски.
Миглена Маркова-Господинова – управител на
„СОНИК СТАРТ“ООД и създател на доброволческите лагери благодари на кмета на общината, с
вълнението на човек, който вече 10 години работи
с мисията за подобряване качеството на живот
и социалните умения на децата и възрастните в
риск и техните семейства.

Дневен център за деца с увреждания в гр.Карлово;
Център за социална рехабилитация и интеграция
гр.Левски; Защитено жилище Червен бряг и Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания
Червен бряг.

Повече от 120 деца – доброволци
направиха работилнички на доброто
В град Левски има рицари на доброто, каза
кметът на общината Любка Александрова, а с
доброволческият лагер и с хора, за които то е кауза
те ще се увеличават. Да бъдем добри означава да
бъдем хора, подчерта Александрова и благодари
на организаторите за възможността да бъде домакин на благородната инициатива.
Доброволческият лагер, който обединява деца
и младежи от цялата страна в благородната кауза
на доброволчеството се провежда и в памет на
Стефан Калинов – дългогодишен доброволец в
Център за обществена подкрепа – Първомай и
СОНИК СТАРТ.
След ритуалното запалване на лагерния огън
паркът се превърна в сцена на добротворчество с
разнообразни арт-дейности, спортни състезания,
облагородяване на градския парк .
Възможността за изява на таланти и идеи, която
включва деца и младежи в общозначими дейности

Децата и младежите, дошли от всички краища
на страната, нетърпеливо стартираха приключението, като те заедно се включиха в сформираните
работилнички на доброто. Всички участници работиха заедно през тези два невероятни дни, като
успяха да боядисат оградите, люлките и пейките
на детската площадка; изградиха цветна флора за
посетителите на парка; научиха се да правят и си

Доброволчески лагер „По стъпките върви и
приключението продължи“ подчерта нашата вяра,
че стъпките, които правим във всеки един момент,
имат смисъл, носят могъща сила и послание, и
създават посоката, от която всички се нуждаем.
Посоката на активността и добротворчеството,
на участието в нещо добро!
вестник „Левски Днес”
Пресцентър СОНИК СТАРТ
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Забранява се събирането на средства от родителите на децата и учениците
Със заповед на кмета на Община Левски Любка
Александрова на основание Закона за училищно и предучилищно образование и във връзка с
писмо на Министъра на образованието и науката
се забранява:
1. Събирането на средства от родителите на
децата и учениците в общинските детски градини и училища на територията на община Левски
за материали и консумативи, за подобряване на
материалната база и други текущи разходи по
издръжката на процеса на възпитание и обучение.
2. Набирането на задължителни суми под формата
на дарение след вземане решение от органите на

настоятелството или от ръководството на училището, тъй като не е в съответствие с доброволния
характер на дарителството.
Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси в Наредба 6 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Левски,
съгласно заповедта.
При набиране на средства от дарения задължително се отбелязва видът, количеството, стойността, номера и датата на счетоводния документ
за получените и предоставени дарения, данните

на дарителите, в специална книга. Издава се свидетелство за дарение в два екземпляра, нарежда
заповедта.
Заповед №747 от 29.08.2018г. на кмета на Община Левски е сведена до знанието на директорите
на училища и детски градини, на родителите и
децата и учениците чрез официалната интернет
страница на община Левски и общинските медии.
От МОН напомнят: Ако училище е събирало
пари принудително, директорът подлежи на
санкция, включително дисциплинарна. Настоятелствата нямат право да събират пари от
родителите.

Епизиоотичната комисия за опасността от „африканска чума“ по свинете
На 4 септември в Община Левски се проведе
Необходимо е всички нерегистрирани стопанства
заседание на Общинската епизоотична комисия с прасета, да бъдат регистрирани по най-бързия
във връзка с опасността от „африканска чума“ по начин, призова д-р Владимиров.
свинете и провеждането на разяснителна кампания за недопускане на разпространението и. С
оглед по-добра координация и взаимодействие
на институциите заседанието ръководи кметът
на общината Любка Александрова.
Д-р Димитър Владимиров – официалният ветеринарен лекар на община Левски, запозна комисията с произхода на заболяването, спря се на
актуалната епизоотична обстановка, която изисква
стриктни мерки от стопаните за недопускане на
заразяване.

При съмнение за заболяване незабавно да се
информира официалният ветеринарен лекар за
община Левски – д-р Владимиров.
Членовете на епизоотичната комисия, сред които
са и кметове на кметства в общината – Градище,
Изгрев, Трънчовица, Аспарухово, Българене споделиха тревогата на хората в селата. Коментирани
бяха възможните източници на зараза, сред които
и кланици, отговорностите на институциите и
начините за превенция.
Брошура с конкретни мерки и съвети към стопаните ще бъде разпространена, реши комисията,
за да се предотврати заразяването и се намали
риска от загуби на стопаните.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
С писмо Областна дирекция „Земеделие“ информира Община Левски за опасността от разпространението на „африканска чума“ по свинете, в предвид регистрирани огнища,
около 800бр., със заразени животни на територията на Република Румъния. Зараза е констатирана вече и на територията на Р България.
Африканската чума по свинете е високопатогенна инфекциозна болест, която се характеризира с висока заболеваемост. Боледуват както домашната, така и дивата свиня. За
всички останали диви видове се смята, че са преносители на заразата в дивата природа.
ВАЖНО!!!!!! ЗАРАЗЯВАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ СТАВА ЧРЕЗ:
-ПРЯК КОНТАКТ С БОЛНИ ПРАСЕТА И ЗАРАЗЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ДРЕХИ И РАБОТЕН ИНВЕНТАР;
-ПРИ КОНСУМАЦИЯ НА ЗАРАЗЕНО МЕСО И ПРОДУКТИ И КУХНЕНСКИ ОТПАДЪЦИ;
-КЪРЛЕЖИ И СПЕРМА НА ЗАРАЗЕНИ НЕРЕЗИ;
ЧУМАТА Е СМЪРТОНОСНА ЗА ЖИВОТНИТЕ, НО НЕ Е ОПАСНА ЗА ХОРАТА. Продуктите, дори и заразени могат да се консумират, ако са обработени термично.
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?:
- ДА СЕ ОГРАНИЧИ ОБСЛУЖВАНЕТО НА СВИНЕТЕ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ;
- ДА НЕ СЕ ПОЛЗВАТ ХРАНИ И СМЕСКИ, КОИТО СА БИЛИ ДОСТЪПНИ ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ, КАКТО И ДА НЕ СЕ ПОЛЗВАТ КУХНЕНСКИ ОТПАДЪЦИ И ХРАНИ
ОТ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ.
- ДА НЕ СЕ ЗАКУПУВАТ ЖИВОТНИ БЕЗ МАРКИРОВКА;
- ДА СЕ НАПРАВИ МАРКИРОВКА НА НАЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ (НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ КЪМ МОМЕНТА) ЗА ДА ИМА ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ.
!СЛЕДВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ, ЧЕ АКО ЖИВОТНОТО Е НЕРЕГИСТРИРАНО, А СЕ НАЛОЖИ УНИЩОЖЕНИЕТО ИМ, НА СТОПАНИНА НЯМА ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!
- ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТНОСТ НА ЖИВОТНИ, НЕЗАБАВНО ДА СЕ ИНФОРМИРА ОФИЦИАЛНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ЗА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ – Д-Р ВЛАДИМИРОВ
С ЦЕЛ ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА ОТ ЗАГУБИ НА СТОПАНИТЕ, СЕ ПРЕПОРЪЧВА СВИНЕТЕ ОЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП ДА БЪДАТ ЗАКЛАНИ.

Акция за разделно събиране на електронно и електрическо оборудване
Уважаеми съграждани, в изпълнение на Договор
от 16.07.2014г. и допалнително споразумение от
14.11.2017г., с организация по оползотворяване
„ТРАНСИНС БАТЕРИ”ООД – гр.Варна, за организиране дейностите по разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),
образувани на територията на община Левски и
договор от 18.07.2014г. сключен с „ТРАНСИНС
ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД – гр.
Варна, за организиране дейностите по разделно
събиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, образувано в домакинствата, обществени, административни учреждения,
училища, търговски, промишлени, туристически
и други обекти на територията на общината, Ви
уведомяваме, че отново за поредна година
През месец септември 2018г. се провежда акция
за събиране от организациите по оползотворяване

на негодни батерии и акумулатори и електрически
и електронни уреди. Събират се следните групи
отпадъци:
- Стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически домакински
уреди, луминесцентни лампи;
- Негодни батерии и акумулатори.
Ако все още не сте предали негодните батерии
или старите непотребни уреди, можете да го
направите до 28.09.2018г., вече не само в град
Левски, но и в селата Обнова, Българене и Градище, Малчика и Аспарухово.
Контейнерите за батерии са разположени в сградите на всички кметства, в училищата в град Левски,
в ЦДГ„Слънце“ и в сградата на община Левски.
Приканваме всички да се включат в акцията за
разделно събиране и безвъзмездно предаване на
посочените отпадъци.

За предаване на значително по-обемисти
уреди, се предвижда същите да се съхраняват
в подходящо помещение в сградите на Община
Левски, кметство Малчика и кметство Българене, старата дискотека в Читалището на
с.Обнова, пенсионерски клуб в с.Аспарухово, в
читалището (бивша дискотека) на с.Градище,
до графика на събирането на отпадъците от
„ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД – гр.Варна.
Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да
бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани
с общия поток битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата, което води до
необратими последствия за околната среда.
За повече информация: община Левски,
тел. 0650/8-24-48 или
http://www.transinsweee.com/index.php/bg/m-eco-bg

Общество
Оригинална програма за първия учебен ден
в ОУ„Христо Ботев”, с.Българене
За пореден път ОУ„Христо Ботев”, с.Българене, по творби на български автори и изпълнение на
разтвори гостоприемно врати за своите ученици обичани песни, посветени на любимото училище
и с оригинална поетично-музикална програма изпълниха празничния ден.
посрещна първия учебен ден.

Директорът на училището Мирела Пантелеева
поздрави децата с вълнуващо слово и пожела:
„Бъдете благословени с Вяра, Надежда, Любов
и Мъдрост на празника на християнските добродетели днес!”
„Довиждане, лято! Добре дошло, училище!” с
това заглавие децата представиха драматизация
в ролите на Училището, Лятото, Есента, Училищният звънец, Учебникът. Поетичен рецитал

Преди да прекрачат училищния праг децата получиха и своя хартиена детелинка със специално
благопожелание. Всички разгледаха и голямата
обща картина, която учениците нарисуваха през
лятото.
Новото звънче призова деца и учители за една
нова и плодотворна учебна година.
ОУ„Христо Ботев” с.Българене
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Децата тръгват на училище.
Да ги пазим на пътя!
За ограничаване на предпоставките за
пътнотранспортни произшествия с деца от
1 септември до 31 октомври 2018 година се
провежда традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище. Да ги
пазим на пътя!“.
Дните от 24 до 30 септември 2018 година са
обявени за Седмица за превенция на детската
пътна безопасност, а датата 29 септември е
определена за Ден на превенцията.
В районите на всички училища и детски
градини в област Плевен пътните полицаи
ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.
Пресцентър на ОДМВР–ПЛЕВЕН

СУ„Крум Попов“ с принос в
Световния ден на чистенето

На 15.09.2018 г. ученици, учители и родители
от СУ„Крум Попов” с подкрепата на Община
Нашите мажоретки участваха в празниците на Дико Илиев
Левски, бяха доброволци в инициативата на bTV
На 17 август Мажоретен състав гр.Левски взе момичета и прекрасните им изпълнения”, спо- „Да изчистим България заедно”. Заедно с милиони
участие в XXII празници на Дико Илиев в гр.Оря- делиха впечатлените домакини при връчването хора по цялата планета взеха участие в Световния
ден на чистенето.
хово. Момичетата от Левски със своята енергия, на наградите –плакет и грамота.
Датата за такъв ден е избрана от над 200 предатрактивност и сложни изпълнения, взривиха
ставители от близо 90 страни в Талин, столицата
публиката и заслужиха най-силните аплодисменти.
на Естония на международна конференция „Чист
Заедно с Гвардейски духов оркестър гр.София,
свят”. На тази конференция се споделят добри
Мажоретен състав гр.Елин Пелин, Духов оркеспрактики и опит от провеждането на кампании за
тър гр.Пазарджик и Младежки духов оркестър
елиминиране на отпадъка в отделните държави.
гр.Оряхово те показаха класа във втория ден на
Това събитие поставя началото на организирането
тържествата.
на световни дни на чистенето.
„До този ден свързвахме името на гр.Левски
Почистихме училищния двор – най-любимото
с големия Георги Парцалев, но от сега нататък
място за отдих и игри.
ще свързваме този град с усмивките на тези

Децата в град Левски четоха и рисуваха това лято
През лятната ваканция НЧ„Георги Парцалев-1901“
гр.Левски съвместно с МКБППМН към Община
Левски организираха дейности и инициативи
включени в Общинската програма за превенция
на асоциално поведение сред подрастващите.

За първи път библиотеката беше посетена от деца
към ЦНСТ гр.Левски. Те бяха много щастливи,
разгледаха библиотеката и се запознаха с реда и
начина на ползване на книгите.
В библиотеката „Веселина Геновска” това лято
много деца от град Левски на възраст от 8 до 10
години четоха детски книжки. По-любознателните
разглеждаха енциклопедиите и видимо доволни
разказваха впечатленията си за преживяното през
ваканцията.
Организирани бяха и заниманията по рисуване
на открито и в читалището. Посещаваха се от деца
и младежи на различна възраст. Върху белият
лист те рисуваха своите мечти и преживявания

през ваканцията. Подготвена е изложба, която ще
е бъде открита в началото на учебната година в
НЧ„Георги Парцалев-1901“ гр.Левски.
Благодарение на съвместната ни работа са отпуснати и средстава за закупуване на детска художествена литература от задължителната, изучавана
в училище, материали за рисуване.
Силвия Йорданова

Въоръжени с мотики, гребла, ножици, метли
и лопати, запретнахме ръкави и вдъхновени за
работа, почистихме големия терен. Работихме
здраво, не липсваха и шеги.
Сега сме щастливи и доволни от резултата.
Готови сме да посрещнем своите гости за отбелязването на 95-та годишнина от създаването
на нашето училище!

При нас е чисто! При нас е весело!
Ние сме пример на малки и големи!
Ние дадохме своя принос в деня на голямото
почистване и доказахме, че България е един отбор!
СУ„Крум Попов“ гр.Левски

Общество
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На 22 септември 1908г. е обявена независимостта на България
Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908
година в Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си
зависимост от Османската империя, наложена
от големите европейски държави с Берлинския
договор тридесет години по-рано, а българският
княз приема титлата „цар“.
Отхвърлянето на османското върховенство от
България е последвано от анексирането на османските провинции Босна и Херцеговина от
Австро-Унгария и предизвиква една от многобройните кризи в международните отношения в
навечерието на Първата световна война.Независимото Царство България е признато от Великите
сили през пролетта на 1909 година.

почивка по маршрута си на гара Две могили. Там
Малинов написва манифеста за независимостта,
под който се подписват Фердинанд и министрите.
Независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 г. в църквата „Св. 40
мъченици“. Княз Фердинанд I приема титлата цар
на българите. На следващия ден Австро-Унгария
анексира Босна и Херцеговина.

Признаване на независимостта

На заплахите с война от страна на Османската
империя България отговаря с военна мобилизация
и същевременно декларира готовност за мирно
уреждане. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен (от София и от Виена), а Великите
сили не са готови за мащабна война, усилията
се насочват към дипломатическо признаване на
българската независимост.
Българо-османските противоречия са уредени с
помощта на Русия. През април 1909 г. са подписани българо-руски, руско-турски и българо-турски протокол. Според тези споразумения Русия
опрощава османските задължения, останали от
войната от 1877 – 1878 г., в замяна Османската
империя се отказва от всякакви финансови претенции към доскорошното трибутарно княжество
България, а българската страна се задължава да
изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75
години. През същия месец империята признава
независимостта на България, последвана и от
Великите сили.

Цар Фердинанд I, премиерът Александър Малинов и други
официални лица при обявяването на независимостта на България.

Правителството на Александър Малинов заедно с царското
семейство - хълма Царевец край Търново, 22 септември 1909 г.

В нощта срещу 22 септември министър-председателят посреща княз Фердинанд I на яхтата
„Хан Крум“ край Русе. Оттам цялото българско
правителство и князът поемат към Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави

С провъзгласяването на независимостта на
България се издига международният авторитет
на страната и тя се превръща в равноправна на
другите държави. Княз Фердинанд приема титлата
„цар на България“.

Манифест на цар Фердинанд I за обявяване на независимостта

Ново оборудване за нуждите на
Общинско предприятие „Социален патронаж”

Резултати от разделното
събиране на опасни отпадъци

По проект „Модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социалната
услуга „домашен социален патронаж” в община
Левски“ е доставено ново оборудване за нуждите
на кухненския блок към Общинско предприятие „Социален патронаж” – три електрически
пекарни, хладилна шкаф-маса и три хладилни
шкафа. Общата стойност на новото оборудване
e 23 439,60лв. с ДДС, като 90% са осигурени от
Фонд „Социална закрила” и 10% съфинансиране
от Община Левски. Изпълнител по Договора за
сътрудничество от 27.07.2018г. е „AB-TERM”ООД.

На 17 и 18 септември в град Левски отново се
проведе кампания за приемане на опасни отпадъци
от домакинства. Съгласно сключен Договор от
08.06.2017г. между Община Левски и „БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ”АД – гр.София, на площада пред
сградата на общината бе позициониран мобилен
събирателен пункт.
Събрани са общо около 20 кг. опасни отпадъци от населението на град Левски, в това число:
лекарства с изтекъл срок на годност, опаковки,
съдържащи остатъци от опасни вещества и отпадъци, съдържащи живак.

Проектът е реализиран от Община Левски по
договор за съвместна дейност от 30.05.2018г. с
Фонд „Социална закрила” към Министерство на
труда и социалната политика. Услугата „домашен
социален патронаж” се предоставя в гр.Левски
и 10 села в общината – Аспарухово, Малчика,

Българене, Изгрев, Трънчовица, Обнова, Асеновци, Стежерово, Градище, Козар Белене. Нейни
ползватели са хора с увреждания и възрастни.
Община Левски благодари на всички граждани,
Капацитетът е 300 лица, а към настоящия момент
се обслужват 205 души. Целта е по-качествено проявили активност и тази година.
Следващата акция е през 2019г., месец сеппредоставяне на услугата и по-добри условия
на труд, отговарящи на нужните изисквания и тември, информация за графика се предоставя в
официалния сайт на община Левски.
стандарти.

Култура

бр.8, 26 септември 2018 г.
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Панаирът в Левски е най-пъстрия и весел панаир в Северна България
Триумф на музикалната палитра и предизвикателство за всеки музикален вкус бяха трите дни
на традиционния панаир в град Левски.
Община Левски и лично кметът на общината
Любка Александрова предоставиха възможност
на домакини и гости на град Левски да се радват
и забавляват с концертите на изявени наши и
гостуващи изпълнители.

популярни и авторски, поп и народни песни заредиха духа на празника.
Специален поздрав към всички за весел празник
отправи стопанката на града, кметът на общината
Любка Александрова.

Рок концертът на обичаните, издържали изпитанията на времето рок групи „IZIDA”, ”СITY
DOGS” и „ЕRIDAN” взривиха тишината със стил,
дух и сила още първата вечер.
С музика, песни, забавления и добра среща
на близки и приятели, традиционният панаир в
град Левски за поредна година зарадва домакини
и гости.

В следващите два дни талантливата и красива
дъщеря на Глория – Симона Загорова, гласът на
България за 2017г – Радко Петков и вокално студио „Гласове” гр.Троян с ръководител Маринела
Жекова, народната любимка Славка Калчева с

Шест медала за самодейните състави на читалището
в село Асеновци от НФФ„Фолклорен извор”

Обичта към народната
песен носи отличия и успехи

Само за четири месеца певческа дейност, Женската
От 2-ри до 5-ти август в свищовското село председател на фестивала и кмет на община Свифолклорна
група при НЧ„Георги Парцалев-1901”
Царевец над 5500 участници се състезаваха в щов/ имаха нелеката задача да оценят и наградят
в гр.Левски с ръководител Борка Атанасова сперазлични категории в областта на фолклора на най-достойно представилите се.
чели три медала. Бронзов медал на фестивала в
VIII-ия НФФ„Фолклорен извор”.
с.Априлци, сребърен на ФФ„Гергьовски люлки”
в гр.Левски и златен на ФФ„Фолклорен извор”
в село Царевец.

НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци участва на 5
август с певчески и танцови състави с ръководители Петранка Стефанова и Иваничка Ангелова.
Петранка Стефанова: Компетентно жури с председател г-жа Юлия Цанкова и членове д-р Силва
Хачерян, проф.Елена Кутева, Гуна Иванова, Даниел Спасов, Димитър Манов и Генчо Генчев/

Ето и наградите, които спечелиха нашите състави:
ЗЛАТЕН МЕДАЛ – ЖФГ„Осъмски ритми”
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ – ДФФ„Асеновски славеи”,
дует„Шели”, Шазие Руменова, ДТС„Хоротропци”
БРОНЗОВ МЕДАЛ – КНХ„Асеновче”
Благодаря на всички участници, които се представиха чудесно!
Пожелавам им много здраве, щастие и нови
завоевания!!!

