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Младите възрожденци от община Левски
бяха почетен караул пред паметника на Апостола
Младите възрожденци от община Левски се
включиха в почетен караул пред паметника на
Апостола в град София по покана на Васил Василев- председател на Общобългарски комитет
Васил Левски.

Възрожденците от общинския и ученическите
клубове към ПГССТ„Никола Вапцаров“ и СУ„Крум Попов“ гр.Левски с гордост и признание
застанаха пред паметника на великия българин
– Левски. Учениците разказваха на гражданите
присъстващи на почетния караул, за инициативата и за своята дейност по клубове. Младите
възрожденци от Община Левски, благодарят
на г-н Васил Василев и г-жа Силвия Калпакова
за поканата и възможността да се включат в
инициативата.

1 ноември
Ден на народните будители
Празник, дошъл от сърцата на
българите в знак на благодарност
и уважение към хората на духа, на
перото, на книгата, към просветителите и борците за национално
освобождение.

Общоградски крос и масово четене
на откъс от

„“История славянобългарска“
в навечерието на

ДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
В последните няколко години Основно училище „Максим Горки“ – гр.Левски отбелязва Деня
на народните будители с масов крос. В духа на
празника е желанието ни тази инициатива да се
превърне в общоградска.
ОУ„Максим Горки“ кани всички ученици, учители, родители и съграждани да се включат в
Общоградския крос и масово четене на откъс
от „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски.
Заповядайте на 31 октомври (сряда) в 13 ч.
пред сградата на Община Левски. Нека заедно
да почетем паметта на Великите духовници и
книжовници и тяхната саможертва в името на
отечеството, за да пребъде България!
Отбелязването на Деня на народните будители ще
се осъществи с любезното съдействие на Община
Левски, НЧ„Георги Парцалев-1901“, РПУ-Левски
и училищата на територията на община Левски.

Почетният караул е част от инициативите по
повод 145-та годишнина от гибелта на Васил
Левски. Това съобщи Силвия Йорданова – председателят на общински клуб „Млад възрожденец“
гр.Левски и разказа:

Почетохме загиналите за свободата на България в Деня на Независимостта
На 22 септември, в деня на 110-та годишнина
от обявяването на независимостта на България,
ученици от Общинските клубове „Млад възрожденец” поднесоха венец на паметника на загиналите
за Свободата на България в град Левски, в знак
на почит и признателност към техния героизъм
и любов към отечеството.
Велислава Георгиева, прочете Манифеста на
цар Фердинанд към българския народ, с който

се обявява независимостта на България.
Кметът на Община Левски Любка Александрова честити сърдечно празника на всички: „Това
е един от дните, които ни правят българи !
България става независима за първи път от
векове и този ден е изключително ценен за нас и
историята, защото какво друго по-ценно може
да има за един народ, за една държава от това
да се ръководи от интереса на народа… Радвам
се, че днес ние ще покажем нашето отношение
към хората от селата на общината и хората
от град Левски, които години след обявяването
на независимостта са отстоявали тази независимост с цената на живота си …”.
Да запазим тези мигове в сърцата си, пожела
г-жа Александрова, защото те наистина ни правят
българи. Да обичаме народа си, да разбираме
защо е важно да сме независими и да отстояваме
тази независимост, дори да е трудно в днешните
времена.
Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският Народ!
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27 СЕПТЕМВРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:

● С решение № 513 упълномощи кмета на община
Левски да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ„Земеделие” в размер 192 777.33 лева, за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 15/07/2/0/00236 от 25.09.2017г.
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020г. за проект: „Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“ - гр.Левски “ сключен
между НЧ„Георги Парцалев-1901“ - гр.Левски и
ДФ„Земеделие”.
Възложи на Председателя на НЧ„Георги Парцалев-1901“ - гр.Левски да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане
по договор №15/07/2/0/00236 от 25.09.2017г. и да
ги представи пред ДФ„Земеделие”.
● С решение № 514 даде съгласието си Община
Левски да осигури финансови средства в размер от
4800 лв. с ДДС за извършване на строителен надзор
на обект: „Открит амфитеатър към читалище „Георги
Парцалев-1901“ - гр. Левски”.
● С решение № 515 допуска изключение под минималния брой на учениците в паралелката – VII
а клас – 17 ученици /недостиг 1 ученик/, за осигуряване на нормален учебен процес в ОУ „Максим
Горки” гр.Левски за учебната 2018/2019г., като Не
предоставя допълнителни средства от общинския
бюджет за обезпечаване на учебния процес извън
единните разходни стандарти за съответната дейност.
● С решение № 516 разреши дофинансирането на
паралелката в XI б клас – дневна форма на обучение
по професионално направление: Моторни превозни
средства, кораби и въздухоплавателни средства,
по професия – Монтьор на транспортна техника,
специалност – Автотранспортна техника в ПГССТ
„Никола Йонков Вапцаров“ гр.Левски за учебната
2018/2019г. със средства от общинския бюджет в
размер 80% от размера на стандарта за издръжка на
ученик по съответното професионално направление
и професия за разликата между действителния брой
на учениците в паралелката и нормативно определения минимум.
Средствата в размер 19 728 лв. да бъдат предвидени
в общинския бюджет за 2019 година.
● С решение № 517 Не прие предложението за поставяне на бюст-паметник в чест на Христо Ботев и

на загиналите за свободата на България, на мемориално-декоративна структура в чест на всички дейци
на българската просвета и култура, на мемориален
обект в чест на спортния дух и спортните постижения
на хората от Община Левски.
● С решение № 518 избра за Кмет на Кметство
с.Трънчовица Милан Стефанов Драганов.
Определи на Кмета на Кметство Трънчовица възнаграждение в размер, определено за Кмета на съответното населено място с Решение № 395/31.01.2018г.
на Общински съвет Левски.
Общински съвет Левски допуска предварително
изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед
защитата на особено важни обществени интереси,
а именно: невъзможност без кмет кметството да
осъществява в пълен обем присъщите му по закон
функции - осигуряване на условия за изпълнението
на бюджета му, организирането и провеждането на
благоустройствените и комуналните мероприятия,
надлежно административно обслужване на населението и др.
Възложи на Кмета на Община Левски да предприеме
всички необходими правни и фактически действия
за изпълнение на настоящото решение.
● С решение № 519 даде съгласие за безвъзмездно
учредяване право на прокарване на външно кабелно
захранване през имот общинска собственост за обект:
„Производствено-складова сграда за производство
на мебели от дърво” с идентификатор 43236.401.153
с НТП „За второстепенна улица” с дължина на трасето 88,76 м.
● С решение № 520 утвърди маршрути за превоз на
деца в задължително предучилищно образование и
ученици по чл.283 от ЗПУО до средищните детски
градини и училища със собствен транспорт – училищни автобуси, от населените места на територията
на общината както следва:
Маршрути за превоз на ученици:
• с.Трънчовица – с.Изгрев – с.Българене – гр.Левски;
• с.Бацова махала - с.Трънчовица – Изгрев - с.Българене - гр.Левски /еднократно в началото и в края
на седмицата за ученик от ПГССТ, който остава в
общежитието на училището/;
• с.Козар Белене – гр.Левски,
• с.Градище – гр.Левски,
• с.Асеновци – гр.Левски,
• с.Стежерово – с.Българене,
• с.Изгрев – с.Българене,
• с.Малчика – с.Българене,

• с.Малчика-гр.Левски,
• с.Аспарухово-гр.Левски,
• с.Червена – гр.Левски /еднократно в началото и
в края на седмицата за ученици от ПГССТ, които
остават в общежитието на училището/;
• с.Деляновци-гр.Левски /еднократно в началото и
в края на седмицата за ученици от ПГССТ, които
остават в общежитието на училището/.
Маршрути за превоз на деца в задължителна предучилищна възраст:
• с.Козар Белене – гр.Левски
• с.Аспарухово – гр.Левски
• с.Българене – с.Малчика
• с.Трънчовица – с.Изгрев
Възложи на кмета на общината да утвърди график
за движение на училищните автобуси, съобразен
с броя на пътуващите деца и ученици, съгласно
графикът на учебните часове.
- Превозът на учениците до средищните и приемащите училища в гр.Левски по маршрут: гр.Плевен
– с.Тотлебен – с.Обнова – с.Българене – с.Малчика
– гр.Левски и обратно да се осъществи със специализиран транспорт след сключване на договор с
транспортна фирма.
- Превозът на ученици от други населени места на
община Левски или съседни общини, за които няма
осигурен транспорт с училищните автобуси или със
специализиран превоз да се осъществи по утвърдена
транспортна схема за превоз по чл.20, ал.1, т.2 от
Наредбата на МФ.
Директорите на съответните училища изготвят и
представят в Община Левски месечни заявки за
възстановяване на изразходените суми, по нормативи
за цена на километър общ пробег, съгласно Заповед
№ РД 09-1038/29.07.2016 год. на Министерството
на образованието и науката.
За пътуващите с ЖП транспорт, съгласно чл.20, ал.1,
т.3 на Наредбата на Министерството на финансите,
се изплащат разходите за билети или месечни абонаментни карти.
Разрешава превоза на деца от отдалечените квартали
на гр.Левски до детските заведения – ДГ„Локомотив”
и ДГ „Слънце” гр.Левски за сметка на общинския
бюджет за периода 1 октомври 2018г. до 30 май
2019 година.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на информационното табло на 3 ет. на общината и в
стая 305.

Благодарствено писмо

(На мястото, което съдбата ти е отредила)

Неделя е. Почивен ден. Както са казали старите хора къща оправяне няма. И аз следващ тази стара истина се захванах да
режа едно окастрено вече дърво. Но за зла участ не се вслушах в друга стара истина, че аз предлагам, но бог разполага, се
случи малък сакатлък!!! При падането на поредното отрязано трупче, то удари веригата на триона както работи и тя се заби
в пръстите на ръката – средния и безименния пръст отгоре почти до кокала. Естествено рукна кръв като на заклано пиле,
превързах ги как да е и беж в Бърза помощ.
Защо Ви занимавам с тази нелепа случка случила се с моето тяло? Защото съм малко казано възхитен от доброто обслужване
от дежурният медицински работник. Акуратно, професионално и без излишни въпроси ми бе извършено всичко необходимо
при такива случаи – превързани пръсти, измерено кръвно налягане, поставена инжекция против тетанус, проверено дали
има срязани сухожилия и т.н. Като знам колко сме „напред” в здравеопазването и то не защото нямаме добре подготвен медицински персонал, макар, че е на изчерпване, а поради калпава система и увеличаващи се корупционни практики, останах
най-малкото изненадан. Хвала на такива „човеци” с главно”Ч”, защото хора много, но този артикул е вече на изчезване.
Благодаря Ви Даниеле /Даниел Димитров/ за оказаната помощ!!!

С уважение:Методи Неделчев
/един обикновен гражданин/

Проекти
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ОУ„Максим Горки” в гр.Левски спечели проект по Програма „ЕРАЗЪМ +”
чрез връзки на сътрудничество между партньори.
Ученици и учители ще работят по създаването
на една песен, композирането на мелодията и
изпълнението ѝ в мюзикъл на традиционен муС гордост споделям, че за пореден път ОУ„Мак- зикален инструмент на всяка държава участничка
сим Горки” в гр.Левски, спечели финансиране в проекта.
на стойност 25 514 евро за работа по проект
2018–1–DE03–KA229–047132_6 на тема: „Уникални ноти за една и съща песен”, по Програма
„ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 2, „Стратегически
партньорства”, сектор „ Училищно образование”,
проекти за „Партньорства за училищен обмен”
КА229.
Проектът стартира на 01.09.2018 г. и е с продължителност 24 месеца. В него участват 16
ученици и техни учители. Партньорите са от пет
държави – Турция, Румъния, Полша, Германия и
Осъществяването на проекта ще помогне на
Италия. Работният език на проекта е английския учителите и учениците да подобрят своите клюезик. Нашето училище ще бъде домакин през чови компетентности чрез иновативни методи
октомври 2019г.
на преподаване, усвоени в процеса на работата.
Основната цел на проектът е да повиши евроУчителите ще учат и обменят нова методология,
пейската и международна сфера на образование базирана на съвременните технологии за комуника-

ция. Учениците, които ще работят с връстници от
други европейски страни, ще развиват културните,
социалните и граждански си компетенции и ще
подобрят езиковите и дигиталните си умения. Те
ще подобрят качеството на работата в екип, ще
осъществят социални връзки с връстниците си от
държавите партньори, ще повишат увереността
в собствените си възможности, което е залог, че
те ще станат толерантни и активни европейски
граждани.
Този проект ще пресече границите на партньорството и ще изгради музикални мостове между
различни традиции и култури чрез показване,
че ние сме уникални ноти на една и съща песен.
Значим резултат от участието ни в проекта е и
това, че ще се превърнем в добри посланици на
България и ще напишем позитивен разказ за нея
в Европа.
Валентина Иванова
старши учител по
математика и ИТ
координатор по проекта

ДГ„Слънце” гр.Левски приключи проект за образователна интеграция на децата

Проект „Учим заедно български език” на ДГ„Слънце” в гр.Левски, бе финансиран с подкрепата на
„Център за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства” /ЦОИДУЕМ/.

Двегодишният проект осигури благоприятни
условия в ДГ„Слънце” за съвместна образователна
дейност на деца с различен етнически произход,
насочена към овладяване на книжовния българ-

ски език, успешна социализация и равен старт за
бъдеща учебна дейност.
Бяха изградени два клуба за допълнително обучение по български език – „Златно ключе“ – клуб за
4-5г. деца и клуб за 5-6 г. деца. В продължение на
две години, 35 деца от български, ромски и турски
произход, участваха в разнообразни занимания,
провеждани от учителките Виолета Видолова и
Севдие Алиева.
През учебно време се провеждаха занимания
по български език с преобладаващи обучителни
задачи. Водещо бе обучението по български език
чрез средствата на изкуството, игрови и практически технологии.
В неучебно време, дейностите на клубовете имаха
повече развлекателен и социализиращ характер.
Всеки месец провеждахме „Детско утро”, извън
детската градина. Представихме две мероприятия
пред родителите и децата от детската градина –
„Весел карнавал“ и финално състезание „Знаете
ли, български ?“.
Със средства по проекта се обогати материално-техническата база и се закупиха униформи и
носии.
Проведоха се две обучения за педагози в гр.Тря-

вна и гр.Априлци, насочени към повишаване
практическите им умения за работа в мултикултурна среда.

Всички проектни дейности и мероприятия донесоха удовлетворение на децата, родителите и
екипа на детската градина.
Благодарим на ЦОИДУЕМ за подкрепата!
Наталия Христанова
Ръководител на Проект
„Учим заедно български език”

ДГ„Локомотив“в гр.Левски с грижа за природата и здравето на децата
Радка Добрева.
Изграждането на нова детска площадка и екокът развиват и обогатяват знанията и уменията
на децата в най-ранна възраст за грижа към приДетска градина „Локомотив“ в град Левски родата,каза г-жа Добрева, укрепват физическото
кандидатства в национална кампания „За чиста
околна среда - 2018”, на тема „Обичам природата - и аз участвам” в началото на месец
февруари.
Спечеленият проект: „Двор любим-чист, зелен
и подреден“ на стойност 5 000лв. е финансиран
от предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда /ПУДООС/.
Почистване на терена, демонтаж да стари съоръжения, монтиране на кошчета за боклук, детска беседка, комбинирано съоръжение за игра
и засаждане на цветя и храсти са извършените
дейности по проекта, информира директорът

им здраве и развитие, каквато е и основната цел
на проекта.
Педагогическият и непедагогически персонал
на ДГ„Локомотив“ гр.Левски, деца и родители
са участвали в проектните дейности.
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95 години Средно училище „Крум Попов”

Кметът на община Левски Любка Александрова с паметен подарък и послание за 95-та годишнина на СУ„Крум Попов”
Великолепен израз на колектива на СУ„Крум
Попов” на почит към родното училище, на признателност към учителите и всички допринесли
за неговото достойно място в живота ни през
изминалите 95 години бяха дните от 25 септември
до 1 октомври в град Левски.

Празничният концерт на СУ„Крум Попов” на
1 октомври – Традиции и съвременност бе кулминация на поредицата от прояви посветени на
най–голямото училище в общината съхранило
искрата любородна, за да пребъде обичта към
родния език и родното място, обичта към България.
Изключително вълнуваща седмица за срещи на
поколенията, за равносметка на изминалия път
и изява на талант и успехи.

области и реализирането им в живота. Където
и да отидат възпитаниците на училището носят
силата на духа на своя патрон Крум Попов, огъня
на първосъздателя на гимназията, дързостта на
младостта.
СУ„Крум Попов” получи поздравителен адрес
от МОН и обещание в деня на Народните будители
– 1 ноември, представители на министерството
да дойдат в училището.
За своето достойното място в системата но
образованието, грижа за духовно израстване на
подрастващите и висок професионализъм в дните
на юбилейното честване училището получи многобройни поздрави и благодарности от училища
в град и община Левски, Свищов и Белене, от
НЧ„Георги Парцалев-1901“ и читалища в общината, от Мария Гарнизова – Нинова, учители.
Татяна Йорданова, възпитаник на училището, в
момента студентка в СУ„Св.Климент Охридски“
специалност журналистика и стажант в БНТ
посвети и прочете есе за своето училище.
Празничният, юбилеен концерт на СУ„Крум
Попов” показа таланта на ученици и учители,
обичта им към родината, ентусиазма и волята за
просперитет на училището.
За гостите на празника имаше емблематични
подаръци поднесени сърдечно от директора Валентина Дженева и зам.-директора Наталия Чингова.
Музикално – поетична програма на 25 септември постави началото на проявите посветени на
юбилейната годишнина, а в Юбилеен час на
класа на 26 септември се проведоха срещи на
учениците с бивши възпитаници на училището.

Любка Александрова – успяла ученичка на СУ„Крум Попов”, втори мандат кмет на общината,
отзивчива, с желание да помага на образованието,
безспорен факт, който радва всички, изрази своята
благодарност към учителите и училището:

”Няма как да не съм съпричастна към образованието, към нуждите на всички училища в
община Левски, защото аз така съм възпитана
от вас, скъпи мои учители, че училището, че
образованието е най-важното нещо, което дава
възможностите на човека.” каза Александрова
и благодари на своята първа учителка г-жа Попова с радост, че я вижда. Благодари на всички
вдъхновили обичта и стремежа,който сега дава
своите плодове.

В Честването на 95-та годишнина на СУ„Крум
Попов” в град Левски взеха участие състави от
града и общината с прекрасна изява на талант и
съпричастие към празника и образованието.
С благодарност за прекрасните, емоционални юбилейни дни и гордост кметът на Община
Левски Любка Александрова поздрави и поднесе
паметен подарък-голям портрет на цар Симеон
Велики. Пред вековния юбилей на училището,
което ни дава наука, просвещение, мечти и бъдеще
отправяйки препратка към симеоновия Златен
век и пожелание, на многая лета да бъде люлка
на българщината.
Светослава Илиева – ст.експерт в РУО–Плевен
поздрави от свое име и прочете поздравителен
адрес от Началника на РУО–Плевен – Албена
Тотева.
Сред гостите бяха и зам.-кметовете на общината
инж.Кольо Домеников – член на Обществения съвет
на СУ„Крум Попов” и Евгени Ненков, гл.експерт
„Образование, култура и спорт” Петя Чолакова,
Полина Дончева – Председател на Обществения
съвет, директори на училища от община Левски.
„ …Днес е празник на всички, за които стремежът към знание е постоянна потребност.
Това е ден на почит и признателност към онези
ентусиасти вградили в темелите на 95 годишното ни училище мечти и надежди” – каза в
приветстваното си слово директорът на училището
Валентина Дженева. Доказателство за развитието
и утвърждаването на училището и негова гордост са постиженията на учениците в различни

Празничен масов крос и състезания между отбори
на учители и ученици на спортната площадка бяха
силно емоционално преживяване на 27 септември.

„Среща на поколенията” Тържествен педагогически съвет на 28 септември събра учителите
от СУ„Крум Попов” отдали много години от
живота си на образованието и възпитанието на
подрастващите. Изключително емоционална среща
за спомени, размисли, равносметка и признателност, която ръководи Дора Давидова учител по
български език и литература с дългогодишен опит
и духовен наставник на младите.
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Честити 95 години, СУ“Крум Попов“!

Тържествен концерт по повод 95-годишнината от основаването на СУ„Крум Попов“ град Левски,
под надслов „Традиции и съвременност“, бе проведен на 1 октомври 2018г.
Концертът започна с тържествено внасяне на
училищното знаме и „Химн на Република България“. ВГ„Фортисимо“ с ръководител Мартин
Иванов изпълни „Песен на СУ„Крум Попов“ по
текст на Росен Петров, превърнала се в химн на
училището.
Последва кратък филм, изготвен от Веселин
Плачков, обединяващ миналото и бъдещето чрез
настоящето. Филм за училището като усещане,
като неделима част от духа, като обединяващо
звено, като вечна и изконна ценност, която ще
пребъде.

На чина и по познатите коридори на училището,
в спомена за слънчевите отблясъци в кабинетите
ни върна есето на Татяна Йорданова, завършила
СУ„Крум Попов“ – град Левски. Таня в момента
преследва една от мечтите си – учи в СУ„Климент
Охридски“, специалност „Журналистика“ и работи
като стажант-репортер в БНТ.

Грациозното изпълнение на момичетата от мажоретен състав с ръководители Валя Маркова и
Соня Дунева допринесе за още по-празничната
атмосфера – празник на младостта и красотата,
обединяване на съвременността и традициите.
„Училище любимо“ – изпълниха малките певци
от начален етап с ръководител Анка Цанкова.
Песента „Ти си върхът!“ прозвуча в изпълнение
на учениците от II „Б“ с ръководител Валентина
Кърнева. „Обичам те, България!“ казаха ученици
от начален етап с ръководител Росица Георгиева
чрез изкуството на танца.

на журито на V Национален конкурс „България
в картини и слово“. Освен поетичния, Симона
изяви и музикалния си талант с изпълнението на
„Солдатский марш“ от Р.Шуман.
Празникът продължи с изпълнение на Любена
Стоилкова, която изпя песента „Детска планета“,
като сподели своя талант и заяви сериозните
си певчески умения, които скоро ще доказва и
пред журито на „Гласовете на детска мелодия на
годината“ в зала „Арена Армеец“ – град Шумен
на 19.10.2018г.
Ученици от VII Б клас с ръководител Татяна Вегенова поднесоха на публиката поетичен рецитал
на тема „Моето училище“, с който развълнуваха
гостите в залата.
На вниманието на публиката бе предоставена и
песента „За тебе бях“, с която Сибелджан Салим
и Елиз Солак спечелиха конкурса за групово
изпълнение на българска песен, обявен от СУ„Крум Попов“.
За втори път на сцената на НЧ„Георги Парцалев
– 1901“ чрез танцуващите клавиши на Дуо„Мартео“ акордеонистите Мартин Иванов и Теодора
Тодорова показаха талант, класа и безупречност
в изпълнението на „Либертанго“ от А.Пиацола.

Наред с вокалните групи при СУ„Крум Попов“
се изяви и най-новата, създадена едва преди няколко месеца – ВГ„Даскалисимо“ в състав учителите Галя Любенова, Пламена Павлова, Елица
Иванова, Илияна Петрова, Диляна Димитрова,
Анелия Кирчева-Любенова и Мартин Иванов,
които изпълниха песните „Нека да е лято“ от
репертоара на Фамилия „Тоника“ и „За кой ли
път“ от репертоара на Тони Димитрова и Борис
Годжунов.
Традициите срещнаха съвремието и в състава на
водещите – ученици и учители (Галя Иванова-ученичка от X клас, Красимир Мутафчиев – ученик
от IX клас, Анелия Кирчева-Любенова – учител
и Мартин Иванов – учител), които ръка за ръка
споделиха отговорността и удоволствието да водят
програмата на този тържествен концерт.
Традициите срещнаха съвремието и чрез изпълнението на Пламен и Теодор Трифонови,
баща и син, които изпълниха песента „Неда вода
наливала“.

Учителите Вилислава Пъшева, Магдалена Петрова и Росица Николова, заедно с ученици от
ТК„Заиграй“ изпълниха китка народни хора –
„Сворнато хоро“, „Ситно шопско“ и „Четворно
хоро“, с което затвърдиха присъствието на традициите в живота на училището.
Гости на този специален ден бяха:
- Любка Александрова – кмет на Община Левски
- Евгени Ненков – заместник-кмет на Община
Левски
- инж. Кольо Домеников – заместник кмет на
Община Левски
- Светослава Илиева – старши експерт по чужд
и майчин език от РУО-Плевен
- Петя Чолакова – старши експерт „Образование,
култура и спорт“ при Община Левски
- Полина Дончева – Председател на Обществения съвет при СУ „Крум Попов“, град Левски
- директори на училища от общината.

По повод 95-годишнината на училището бяха
получени поздравителни адреси от МОН, читалищата и училищата на територията на Община
Левски, от Обществения съвет при СУ„Крум
Попов“, град Левски, както и от Мария Гарнизова-Нинова.
Концертът завърши с пожеланието „Нека бъде
светлина“ чрез едноименната песен, изпълнена
от всички участници.

Нека има цветя!
Нека бъде любовта!
Нека има деца!
***
Нека бъде светлина в душите и
сърцата на всички!
Нека пребъде любимото училище
СУ„Крум Попов“ град Левски!
Честит празник!
Ръководството и педагогическата колегия на
СУ„Крум Попов“ изказват своята благодарност
на всички уважили празничните дни и тържествения концерт, посветени на 95-годишнината от
основаване му!
Благодарим и на служителите на НЧ„Георги
Парцалев-1901“ за подкрепата и съпричастността!

Симона Стефанова представи стихотворението си
„Моята България“, спечелило специалната награда

СУ„Крум Попов“
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Уникалната история на стария училищен звънец

Величка Гарнизова предаде на СУ„Крум Попов” пазеният 22 години училищен звънец

Музикалният педагог, учителката Величка Гарнизова пази с обич цели 22 години стария училищния
звънец на СУ„Крум Попов” в дома си. С желание
да предаде ценния подарък на училището с което
са свързани 46 години от живота и, и продължава
да я вълнува до ден днешен, г-жа Гарнизова ни
потърси и разказа уникалната му история.

Старият училищен звънец я посрещал като ученичка и после като учителка в СУ„Крум Попов”,
но не могъл да я изпрати, защото… Сред подаръците, които получила при пенсионирането си
през 1995 г. имало и обикновена кутия за обувки,
подарък от жените, които чистят в училището. Те
пожелали да я отвори, като се прибере в къщи.
Огромна била изненада и радостта и, когато чула
звъна и видяла стария училищен звънец в нея.
С навлизането на научно-техническия прогрес
в училищата, старият училищния звънец бил
заменен с електрически и г-жа Гарнизова с тъга
го виждала изоставен в ъгъла, сякаш в очакване.
„Сигурно жените го подариха на мен, защото
са се надявали да намери своето достойно място
в училищния музей, който мечтаех да направя…
19 години проучвахме и събирахме заедно с децата стари песни, обичаи и носии от бита на
нашия край за музея…” И така 22 години старият
училищен звънец е неин добър другар. Музиката
на гласа му и давала кураж през всичките нелеки
години.

„Всяка година на 15 септември, в първия учебен ден, прозвънявах със звънчето и децата в
квартала чуваха гласа му …” с вълнение споделя
г-жа Гарнизова.
С усещането за изпълнен скромен дълг на учител, на човек, който обича своя роден край, своето
училище, своя град Величка Гарнизова предаде
на учителите от СУ„Крум Попов” пазеният 22
години ценен подарък. Здравословен проблем не
и позволил да го направи на неговия 95 годишен
юбилей, каквото е било огромното и желание, но
благородният и жест е уникален символ на обичта
и към родното училище.
Старият училищен звънец на съкровени спомени с призвание – учител вече е в добри ръце и на
достойно място в училището.
На всички г-жа Гарнизова пожела достойно
честване и на 100 годишния юбилей на училището, да са живи и здрави, да пазят чисто името
на учителя, да работят със сърце и желание.
Учителко целувам ти ръка!
Л.Христова

ЗВЪН

Посвещавам на 95 години СУ„Крум Попов“, гр.Левски

Изгубила съм нещо. Безвъзвратно. Необратимо. И малко нечестно. Знаете ли... Много
нечестно. Изгубила съм го. Забравила съм го
тук. И се сърдя на времето, че ми го е взело.
Звукът на училищния звънец. Сякаш вчера
го гонех. Исках да го изпреваря. Да вляза в
стаята преди него. Да го заглуша, да го победя.
И често спорехме.
Дали аз съм закъсняла. Или той е избързал.
Дали аз съм бързала, или той е закъснявал.
Не решихме този спор. А така ми се иска
отново да поговорим. И да си спомня колко
дълъг ми изглеждаше пътят от първия до втория
етаж, когато закъснявах. Колко страшно ми се
струваше да закъснявам. Толкова страшно, че
не вярвах да има по-лоши неща от закъснение
в учителския дневник.
Колко силно светеше слънцето, когато гледа-

ше към моя чин. Толкова силно, че не вярвах
в тъмнината. Не вярвах, че лъчите могат да
се крият зад облаци. Те винаги трябваше да
светят в мен. Колко малък изглеждаше светът,
погледнат през прозореца на кабинета. Толкова
малък, че почти беше мой. Сякаш можех да го
превзема. Можех да го прегърна. Сякаш вярвах,
че съм толкова силна, макар и толкова малка.
Това беше моят празник в делника!
Моят всекидневен подарък!
Но го осъзнах, когато светът показа, че има
ръбове. Че има пропасти. Когато слънцето разкри,
че има тъмнина. Когато не успях да прегърна
света. Когато се уплаших, че няма как да го
превзема. Тогава имах нужда да се върна към
моя свят. В моето училище. С моите учители.
Защото няма друго място, което да е толкова
близо до думата Дом.
Да изкачвам стъпалата със затворени очи. Да
помня къде подът скърца. Да познавам стола си.
Да знам в коя стая е най-топло. Да съм търсена.
Да съм чакана. Да съм винаги добре дошла.
Защото няма по-мое от моето училище, което
днес празнува и изобщо не ме е забравило. И
ме кара да се чувствам сякаш празникът е мой.
А той е наш. Защото търсих, но не открих. Не
открих друг прозорец, през който слънцето да
свети така. Защото питах, но не получих. Никой
друг не ми даде толкова подкрепа и сила, за
да повярвам в себе си. За да мисля, че мога да
покоря света. Колкото и да съм малка. Защото
слушах, но не чух. Никъде не чух звън като този.
И когато той звъни всеки ден за вас! Когато
ви кара да бързате! Когато го карате да бърза!
Когато го чакате. Когато го молите да звънне!
Или когато прекъсва най-сладкия ви междучасен
разговор! Не му се сърдете. Той ще ви липсва.
Защото гледката към училището не е като
гледката от прозореца на кабинета.
Защото разходката в училищния двор не е
като тичането по стълбите.
Защото закъснението в дневника не е най-лошото нещо. А контролното не е най-страшното.

Сега, когато ми казват, че съм голяма, ми се
иска да бъда толкова силна, както когато бях
малка. Иска ми се един ден, в който догонвам
звънеца!
И същия прозорец, през който светът е прекрасен за прегръщане!

Татяна Йорданова, 22 г.,
4-ти курс Журналистика в
СУ„Св. Климент Охридски“,
възпитаничка на СУ„Крум Попов“
Есето беше прочетено на тържествен концерт по случай 95 години СУ„Крум Попов“,
гр.Левски
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ДГ„Слънце” гр.Левски с отличие от Национален конкурс
Севдие Алиева – учител от ДГ„Слънце”, гр.Левски
представи добър педагогически опит в областта
на образователната интеграция пред широката
аудитория на Националната научно-практическа
конференция „Добри педагогически практики в
прилагането на образователната интеграция на
деца и ученици от етническите малцинства” във
Велинград.
Открита практика пред родители „Да играем на
сезони” е номинирана и отличена от престижно
академично жури в състав: доц.д-р Емил Бузов
– директор на Педагогически колеж – Плевен;
доц.д-р.Йосив Нунев; проф.Пламен Макариев и
проф.д-р Янка Тоцева.
Севдие Алиева: „В постерната сесия всеки
участник имаше възможност да сподели ключови
постижения, иновативни моменти и предпоставки
за устойчивост и мултиплициране на авторската
си практиката. Представените добри практи-

ки ще бъдат публикувани в електронен сборник
в сайта на МОН в раздел „Добри практики за
образователна интеграция”.

Национална научно – практическа конференция
проведена от 10-12 октомври във Велинград е
била открита от зам.министъра на образованието
Деница Сачева и д.ик.н.Янка Такева – председател на СБУ.
Във форума са участвали представители на на-

ционалната и местната власт, неправителствени
организации, представители на РУО на МОН и
водещи експерти от МОН, директори, учители и
други педагогически специалисти, работещи по
темата за интеркултурното образование.

ОУ„Максим Горки" с отговорност към своите възпитаници
В последната неделя на месец септември във II
„а“ клас се проведе урок по гражданско и екологично образование "Моите отговорности". Учителите г-жа Сн.Георгиева и г-жа И.Атанасова,
и педагогическият съветник З.Личева, заедно с
учениците и техните родители пропътуваха разстоянието от спирка "Отговорност", през спирка
"Предай нататък" до спирка "По-здрави деца".
В приятната обстановка на класната стая и разтоварващия ритъм на почивния ден се обсъдиха
вълнуващи теми, свързани с повишаване нивото
на учебната успеваемост на малките ученици и
здравословния начин на живот.

Децата изгледаха презентация, свързана с отговорностите, които те носят като съзнателни ученици, представена от Валя Димитрова – родител.
Много емоции предизвика участието на ученици
и родители в ролева игра за задълженията на
децата и ролята на семейството.

изобразяващи начините за събиране и предаване
на отпадъците.
Особено вълнение предизвика новината, че
децата ще разберат кои храни са полезни и как
трябва да се храним здравословно, работейки по
проект "По-здрави деца", организиран от „Нестле
България“АД.

Учениците от 6 б клас – Божидара, Ален и
Цветомира представиха проекта "Предай натаПожелаваме и занапред в училище "Максим
тък", по който училището работи. Вниманието Горки ", гр.Левски да се работи все така за блана присъстващите родители и деца се насочи към гото на подрастващите и тяхното израстване в
разделното събиране на отпадъците и опазване отговорни млади хора!
чистотата на околната среда. Второкласниците,
подпомагани от своите родители оцветиха картини,
Красимира Савова, родител

ОУ„Максим Горки” с участие в Международния ден на готвача,
организиран от „Нестле България”
„Нестле България” даде възможност на 60 училища, които работят по национална програма
„По-здрави деца” да отпразнуват заедно Международния ден на готвача – 20 октомври.
На 20 октомври в МЕТРО Академия, София
изявени и любими шеф готвачи готвиха заедно
с децата и с учителите им.
От ОУ „Максим Горки” в събитието участваха
Габриела Георгиева Нанкова от 4а клас и Зоя
Личева – педагогически съветник.
Със специално внимание към всяко дете от шеф
готвачите, музика, емоции, вкусно приготвена
храна, снимки и автографи, времето премина
бърза и неусетно.
„Нестле България” превърна неделния ден в
истински кулинарен празник за децата и техните
учители!
Училището продължава с дейности по национална програма „По-здрави деца” във връзка с
балансираното хранене и здравословния начин
на живот на подрастващите!			

Зоя Личева – координатор на проекта
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Педагози и млади лидери от община Левски
участваха в обучения за превенция от употреба на наркотици
Продължават дейностите по проекта на Местната
комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния
център по зависимости в Плевен, за превенция
на рисковото поведение, употреба на наркотични
вещества и развитие на социални умения при
ученици от първи до пети клас. На 4 септември
в ЦНСТ – Левски бе организирано обучение на
учители от СУ„Крум Попов“, ОУ„Максим Горки“, а също така педагози от ЦНСТ – Левски и
ЦОП – Левски. Участие взеха 25 преподаватели,
а обучител бе психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Темата бе „Въведение в методиката за превенция на рисково поведение при
учениците от 1 до 5 клас“. Целта на обучението
беше педагозите да се запознаят с методиката,
като в своите учебни заведения те ще трябва да
реализират проекти за работа с ученици от първи
до пети клас. На учителите бе дадена възможност
да адаптират методиката спрямо особеностите на
децата и да направят собствена програма на базата на информацията. Планираме провеждането
на интервизия през октомври и ноември, за да
можем да намерим общ език и да подпомогнем
процеса, сподели психологът Валентин Минков.
Той отбеляза, че целта е да се развият социални
умения у децата и те да се научат да отстояват
груповия натиск, както и да формират нагласа за
неупотреба на наркотични вещества и развитие
на емоционалната интелигентност.

Реализацията на проекта през този месец продължи с активности, в които участие взеха 20 ученици – неформални лидери от шести клас. Целта
на обучението, проведено на 13 и 14 септември
в с.Шипково, бе младите хора да се запознаят с
подхода „Връстници обучават връстници“, както и
с видовете наркотични вещества. Учениците бяха
придружени от представители на четири училища
на територията на община Левски - СУ„Крум

Попов“, ОУ„Максим Горки“, ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова и ОУ„Христо Ботев“ – Асеновци,
както и от Петя Чолакова – главен експерт в Отдел
”Образование, култура и спорт” в Община Левски. Фокусът на обучението, протекло основно
под формата на ролеви игри, бе развитието на
екипност, повишаване на знанията и компетенциите по въпроса за наркотичните вещества,
като в рамките на двата дни бяха обсъдени т.нар.
легални наркотици – цигари, алкохол, наргиле,
енергийни напитки.

Ето какво сподели след обучението психологът
Валентин Минков:
Валентин Минков, психолог: Целта ни е да
формираме сред младите нагласа за неупотреба
на наркотици
- Г-н Минков, какви са впечатленията ви от
младите лидери, взели участие в обучението?
- Работя за първи път с тези деца, като ми направи
впечатление, че те са много емоционални, сърдечни
и подходиха с много голямо желание и интерес
към проблематиката. Включиха се изключително
активно в работата. Освен тях, в обучението бяха
включени и доброволци от ДФСГ„Интелект“ –
Плевен и ОУ„Д-р Петър Берон“ – Плевен, като
тяхната цел бе да покажат на тези деца как работят
младите неформални лидери.
- Какъв е ефектът от подхода „Връстници
обучават връстници“?
- Този подход има по-голям резултат за дългосрочното поведение на децата. Дискусията или
лекцията имат своето място в превенцията на
употребата на наркотици, но дългосрочният резултат е по-малък. Желанието ни е да формираме
сред младите нагласа за неупотреба на наркотични
вещества и те да разпространяват информацията
сред своите връстници в неформална среда. Например, когато отидат на купон и някой извади
наргиле, те просто да обяснят какви са рисковете,
които поема употребяващият го. Факт е, че една

голяма част от децата, които бяха на обучението,
са опитвали да пушат наргиле, като те го приемат
за някаква форма на забавление. Отделно, много
от тях не скриха, че пият енергийни напитки.
- В дейностите са включени ученици от пети
и шести клас. Не е ли твърде крехка тази възраст, за да бъде коментирана с тях темата за
наркотиците?
- Последните изследвания, свързани с употребата
на наркотични вещества, показват, че България
е на първо място по ранен старт на употреба на
наркотици. Това ни кара да свалим възрастовата
граница и да започнем да работим с по-малки
деца. По-лесно е да формираме нагласи, отколкото да променяме вече формирани такива и да
работим с деца, след като вече са започнали да
експериментират.
- Какви бяха познанията за наркотиците,
които показаха учениците от община Левски
в началото на това обучение?
- Познанията бяха свързани основно с видяното
и преживяното с хора от близкото им обкръжение.
Те са запознати с последствията от употребата
на легални наркотични вещества от първо лице.
Разбира се, теоретичните им познания не са чак
толкова богати, но аз нямах и подобни очаквания.
За мен по-важното е те да имат негативна нагласа
относно употребата на наркотични вещества.
Знанията са информация, която всеки може да
намери в интернет и запознаването с последствията
изисква по-обстоен поглед върху нещата, докато
нагласите се формират най-трудно.

- Намирате ли разлика между учениците на
тази възраст от големия град и по-малките
населени места?
- Отдавна няма разлика между малкия и големия
град що се отнася до употребата на наркотици. Тя
е повсеместна, дори в селата има тенденция хора
да отиват да живеят там, тъй като контролът е послаб. Така че, нуждите и рисковете от употреба
на наркотични вещества са едни и същи – както в
града, така и в малкото населено място. Има едно
предимство, че в малкото населено място хората
се познават по-добре, контактите са по-близки и
едно негативно поведение може да бъде констатирано по-рано.
- Какви дейности предстоят по този проект?
- Предстои провеждането на ново обучение,
като в него ще се фокусираме и върху презентаторските умения. След това децата ще влязат в
класовете, където ще дискутират темите със своите
съученици. Ще бъдат разделени на екипи и всеки
от тях ще се подготвя по отделна тема. Идеята
е да формираме сред тях нагласи за неупотреба
на легални наркотични вещества и марихуана.
ПИЦ – Плевен
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Осъдени на доживотен затвор за убийство в град Левски, обжалват наказанието си
Двама, осъдени на доживотен затвор,
и техен авер с присъда от 20 години,
за грабеж и убийство в град Левски,
обжалват наказанието си пред състав
на Великотърновския апелативен съд.
Първото заседание по въззивното
дело е насрочено за 22 октомври.
Със своя присъда от 06.07.2018 г. Окръжен
съд – Плевен е признал подсъдимите Иво В.З.
от гр.Бяла Черква, Валентин Н.Н. от с.Павел и
Тихомир Р.В. от гр.Сухиндол за виновни в това,
че на 30.12.2016 г., в гр.Левски, в съучастие като
извършители, отнели чужди движими вещи –
златни накити, монети и парични суми в различни
чуждестранни валути, както и сумата от 38 294,35
лева, или всички движими вещи на обща стойност
92 259,75 лева от владението на Кирил К.И. от
гр.Левски и Галя В.И. от гр.Левски, с намерение
противозаконно да ги присвоят, се посочва в
прессъобщение на ВТАС. Тримата употребили за
това сила и грабежът е в големи размери и е бил
придружен с тежка телесна повреда за Галя В.И.,

изразяваща се в загуба на слезката и с убийството
на Кирил К.И.
Тримата са признати за виновни и в това, че
на същата дата, около 3.00 часа, в гр.Левски, в
съучастие като извършители, влезли в жилището
на Кирил К. И. и Галя В.И., като употребили за
това сила, като деянието е извършено нощем от
две и повече лица – престъпление по чл.170, ал.2,
вр. с чл.170 ал.1, вр. чл.20 ал.2.
След групиране на наказанията за двете отделни
деяния по чл.23 ал.1 от НК, Окръжен съд – Плевен наложил наказания на тримата подсъдими
както следва:
На подсъдимия Иво В.З. – Доживотен затвор
без замяна, което да изтърпи при първоначален
специален режим.
На подсъдимия Валентин Н.Н. – Доживотен
затвор, което да изтърпи при първоначален специален режим.
На подсъдимия Тихомир Р.М. – 20 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим.

Със същата присъда, Окръжен съд – Плевен
е признал подсъдимата Нели С.М. от с.Павел
за виновна в това, че на 30.12.2016 г., с цел да
набави за себе си и за Валентин Н.Н. имотна
облага, укрила и прибоила чужди движими вещи
на обща стойстно 88 359, 75 лева, а на 13.01.2017
г. в гр. Плевен спомогнала да бъдат отчуждени
чужди движими вещи – сумата от 20 000 лева,
чрез закупуване на лек автомобил „Фолксваген
Туарег“, за които вещи знаела, че са придобити
от Валентин Н.Н., чрез престъпление (грабеж,
придружен с убийство и тежка телесна повреда),
като укривателството е в големи размери.
На основание чл.215 ал.2, т.1, във вр. с чл.215
ал.1 и чл.54 от НК, първоинстанционният съд я
осъдил на 3 години лишаване от свобода, чието
изпълнение на чл. 66 ал.1 отложил с изпитателен
срок от пет години (условно), както и да заплати
глоба в размер на 5000 лева.
Делото в Апелативен съд – Велико Търново е
образувано по въззивни жалби от Иво В.З., Валентин Н.Н. и Тихомир Р.М.

Демографски тенденции в България
Демографските тенденции в Европа и в България е
темата на анализ, изготвен от доц. Георги Бърдаров,
зам.- декан на Геолого-географския факултет на
СУ "Св. Климент Охридски" и доц. д-р Надежда
Илиева, ръководител на секция „Икономическа и
социална география“ в геофизическия институт
при БАН - експерти по демография.
Фокус на изследването е промяна на демографските модели в контекста на миграционен натиск
от Африка и Азия. Анализът за демографските
тенденции в България е изготвен по поръчка
фондация "Фридрих Еберт".
До 2030 г. в зависимост от трите сценария на
прогнозата – тенденциален, оптимистичен и песимистичен, се очаква населението на България
да бъде между 6 млн. и 400 хиляди и 6 млн. 600
хиляди. Очаква се от картата на България дотогава
да изчезнат между 880 и 970 населени места, които
ще бъдат обезлюдени в следващите 12 години.
Притеснителна е тенденцията за намаляване на
гъстотата на населението. За територия, която е под
10 души население на кв. километър, се приема,
че е демографска пустиня. През 2016 г. такива
площи заемат 23% от териториите на страната,

но през 2030 г. те вече ще заемат 60%. Естествено
процесът влияе върху регионалното развитие,
пространственото планиране, инфраструктура,
планиране на различни услуги за населението.
Когато в една територия няма човешки капитал,
то няма потенциал за развитие.
Не по-малко притеснителе е и констатцията,
че у нас през 2030 г. в 20% от населените места
няма да има население в трудоспособна възраст.
В резултат от посочените процеси през 2030 година
40 на сто от населението ще бъде съсредоточено
в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.
Според доц. Георги Бърдаров в България говорим
за демографията с клишета – "България изчезва",
"Страната се стопява".
Той е категоричен, че със сигурност апокалиптичните прогнози няма да настъпят. Неговото
мнение е, че в страната няма ниска раждаемост, а
по този показател сме в рамките на европейските
норми.
Страната ни е с нормална раждаемост от 9 промила при 7 за Италия и 6 за Ирландия, посочи доц.
Бърдаров. Големият проблем е, че от 30 години
нямаме естествен прираст, даже има общини, които

регистрират смъртност, съпоставима с региони
във военен конфликт. „Проблемът не е в числеността, а какво седи зад нея – като показатели
етническа и възрастова структура. За 10 години
българинът е намалял с 1 милион души. По официални данни ромите са 325 000, а неофициално
три пъти повече. Очакванията са до 2030 година
да станат 1,2 – 1,3 млн. или 22% от населението.
За съжаление в по-голямата част тези хора остават неграмотни", е мнението на доц. Бърдаров.
Написано от Вестник "Посредник"
най-слабо засегнати от обезлюдяване

най-силно засегнати от обезлюдяване

НАП проверява осигуряват ли строителните работници по обектите в страната
НАП започна проверки за спазването на осигурителното и данъчно законодателство при наемането
на работници по строителните обекти в страната.
Инспекторите на приходната агенция следят за
това дали служителите имат сключени трудови
договори, дали се осигуряват върху реалния доход, който получават, дали се спазва обявеното
работно време или формално е деклариран намален работен ден, а в действителност се извършват
строителни работи по-дълго.
Ревизорите проверят също дали се подават редовно задължителните осигурителни и данъчни
декларации, дали се превеждат осигурителните
вноски на работниците в срок, както и дали не
са нарушени по някакъв начин техните трудови
права. Инспекторите на НАП избират за проверка строителни компании на база издадените от
общините разрешения за строеж, свързването
им с електрическата мрежа и потреблението на

електрическа енергия, като комбинацията от тези
фактори е индикатор за очаквания брой заети на
обекта.
До момента са възложени проверки на над 80
строежа на територията на цялата страна.
Строителството е един от рисковите браншове
по отношение на спазването на осигурителното и
данъчно законодателство в страната. Част от мерките, с които НАП третира риска от неспазването
на задълженията в този сектор, е информационната кампания на приходната администрация
– „Заплата в плик“. Инициативата има за цел
да запознае работниците и служителите с това
какви са рисковете, ако се съгласяват да не ги
осигуряват на реалния им доходи и вземат част
от заплата си в плик. На специално създаден сайт
– https://zaplatavplik.bg, всеки може да изчисли
колко би загубил в следващите 30 години, ако се
осигурява на по-нисък от реалния си доход чрез

т. нар. „калкулатор на загубите“. Калкулаторът
позволява, след попълване на данни за действителния и деклариран доход, всеки да разбере
колко средства няма да получи в бъдеще под
формата на неизплатени средства от болнични,
майчинство, обезщетения за безработица, както
и пенсии. Най-голям интерес софтуерът предизвиква сред потребители на възраст между 18 и 34
години. 61% от посетителите на сайта попадат в
този диапазон, а 54% от тях са мъже.
Калкулаторът е изработен съвместно от експерти
на НАП и НОИ, за да подкрепи кампанията на
приходната администрация срещу укриването
на част от трудовите възнаграждения на наетите
лица. Инициативата на НАП се осъществява и със
съдействието и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на труда
и социалната политика, синдикатите, големите
работодателски и браншови организации.

Култура и спорт
В Стежерово тържествено честваха три празника
В големия салона на НЧ„Съгласие 1895” в
с.Стежерово на 22 септември е организирано
тържество, посветено на 110-та годишнина от
обявяване на независимостта на България, 45год.
от създаването на пенсионерския клуб в Стежерово и международния ден на възрастните хора.
Заместник кмета на община Левски, инж.Кольо
Домеников посети с.Стежерово на 22 септември,
информира Милена Гераскова – секретар на
НЧ„Съгласие 1895” в с.Стежерово.
Кметството, читалището и пенсионерски клуб„Здравец” са се готвили отрано за тържеството, защото
в селото е традиция самодейци да поздравяват
с програма юбилярите. За своята 90 годишнина
Надежда Данчева е получила традиционния подарък – картина с пожелание да дойде отново за
вековния си юбилей. Картичка и китка здравец
е получил всеки юбиляр от 20 до 90 години, а
зам.кмета – инж.Кольо Домеников е поздравил
всички с пожелание юбилеите да продължават
всяка година, традициите да се спазват.
В празничната програма заедно с певческа група„Здравец” са участвали и три деца водени от
Мария Виолинова. Павлин Винчев е рецитирал
„Аз съм българче”, Николета Колева – „Отечество
любезно” и стежеровското славейче Ива Иванова
– стихотворението „Обич” на Дора Габе. Стихове за България с патос са изпълнили младите
самодейци Албена Иванова и Валя Димитрова,
а рецитал от възрастни – Пенчо Дончев, Мария
Виолинова, Кольо Цветков.
Венец на паметника на загиналите за България стежеровски воини са поднесли, кметът на
Стежерово Диан Димитров и председателят на
пенсионерски клуб„Здравец” Недялка Костова.
Обновеният със златни букви паметник е пред-

извикал възхищението на всички, разказва още в
писмото си до вестника Милена Гераскова.
По случай 100 години от края на Първата световна война, по настояване на кмета на Стежерово
и с помощта и съдействието на Община Левски,
паметникът направен през 1991г. е обновен на
място от неговия скулптур Красимир Рангелов.
Старо оръдие доставено от военните във Велико Търново, благодарение на кмета на селото, е
атракция.
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Отличия за самодейците
от село Асеновци
Самодейците от село Асеновци се върнаха с
много отличия от Националната фолклорна среща
„Автентичност и съвремие” проведена на 29 и 30
септември в гр.Попово, съобщи Петранка Стефанова секретар на НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци.
Петранка Стефанова:

Децата от ФФ„Асеновски славеи” при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци взеха участие в майсторския клас по народно пеене при народния
певец Петър Кирилов, организатор и директор
на фолклорната среща.

В парка е направена и детска площадка с доброволен труд на родителите на малките деца.
„Бащите отляха плочата, майките боядисаха в
свежи цветове оградата на детската площадка.
С голямо хоро на новия асфалт пред читалището завърши тържеството в село Стежерово”,
пише Гераскова.

ЖФГ„Осъмски ритми” участва в майсторския клас при ПВТ„Агра” с ръководител Йордан
Габровски.
Народно читалище „Съзнание 1894” с.Асеновци се представи на 29 септември с певчески
и танцови състави и индивидуални изпълнители.
Десетчленно жури с председател проф.д-р НиУченици представиха достойно община Левски
колай Ников и известни народни певици и певци
от цяла България, между които Янка Рупкина,
Ученици от СУ„Крум Попов“ и ПГССТ„Н.Й.Вап- Стефанова Богданова – сребърен медал; на 300 Галина Дурмушлийска, Калинка Згурова, Дарицаров“ гр.Левски, участваха в лекоатлетически крос, метра – момчета, златния медал грабна Янко на Славчева и Стоян Варналиев оценяваха над
по покана на Община Павликени, на 11 октомври Горанов Янков от VIII a.
1500 участници от 225 състава на 12 области
на площад „Свобода“, съобщи Петя Чолакова –
Честито на отборите и на техния ръководител в страната.
Заместник-председател на МКБППМН-Левски. Тихомир Иванов от СУ„Крум Попов“.
Абсолютен фаворит в бягането на 600 м. за
юноши е Илджан Илчов Асенов ученик от ПГССТ„Н.Й.Вапцаров“ гр.Левски, което му донесе
златен медал и овациите на многобройната
публика. Честито на победителя и на неговия
ръководител Мирослав Данаилов.

Петя Чолакова: Сред многобройните участници,
7 отбора представиха достойно Община Левски
във възрастови групи: момчета и момичета –
VI клас, момчета и момичета VII-VIII клас от
СУ„Крум Попов“ и момчета от IX-X и XII клас
от ПГССТ„Н.Й.Вапцаров“. Безспорни първенци
в бягането на 300 м. сред момичета са: Елис
Хюсеинова Гюнярова – златен медал и Виктория

Участието на нашите лекоатлети беше финансирано от МКБППМН-Левски по Програма
„Чрез спорт към толерантност“, за което благодарим на Ваня Дочева – секретар на Комисията
и на г-жа Любка Александрова, която подкрепи
събитието.
Пожелаваме много нови успехи на нашите
спортисти!

ФФ„Асеновски славеи” се класира на първо
място със златен медал, а ЖФГ„Осъмски ритми”
спечели трето място и бронзов медал. Фолклорен
дует „Шели”, Симона Ивайлова и Шазие Живкова
бяха отличени с трето място и бронзов медал.
Поощрителни награди получиха Радослав Иванов
и ТС„Хоротропци”.
Благодарим на всички участници и организатори
на фолклорната среща!

