Иде Коледа!

Мили деца и родители, скъпи
съграждани, заповядайте на

Коледно тържество

пред
НЧ„Георги Парцалев-1901”

на 7 декември в 17.00ч.

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ		

●Година X, бр.10 (117), 29 ноември 2018 г.

Празник на българския дух за будно национално
самосъзнание на 1-ви ноември
С тържествени слова за българите посветили се
на духовното израстване на нацията, с гордост и
благодарност за това което сториха и ни завещаха, с възрожденски песни започна 1-ви ноември
- Денят на народните будители в град Левски.

Кметът на община Левски Любка Александрова
поздрави всички с празника на духовността и
българщината. С признателност за дългогодишния
труд на директорите на училищата – ОУ„Неофит
Рилски” с.Обнова и ОУ„Христо Ботев” с.Асеновци
(вече пенсионерки), връчи на Маргарита Тодорова
и Ваня Толева почетен плакет с пожелание да се
чувстват щастливи, защото са изпълнили и ще
изпълняват своята житейска мисия. Да бъдем
будни с българския дух, пожела Александрова.
Плоча на народните будители и бюст паметник
на Христо Ботев в центъра на град Левски тържествено откриха Председателят на ОбС–Левски
Дочко Дочев и Боян Ботйов, председател на Общонародната фондация „Христо Ботйов“, родственик на поета и революционер Христо Ботев.
За свободолюбието и решителността на Ботев
припомниха слова от биографията и стиховете
на големия българин по повод 170-та годишнина
от рождението му.

България винаги е имала своите будители, има
ги и днес – хората стожери на културата, които
призовават за възраждане на българския дух,
национално самочувствие и историческа памет.
Председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев благодари на всички подкрепили инициативата му
за реализиране на бюст паметника и паметната
плоча. Председателят на Общонародната фондация „Христо Ботйов“, Боян Ботйов го поздрави
за инициативата и награди с почетен знак на
фондацията.

Проявите посветени на Деня на народните будители в град Левски започнаха с общоградски
крос и масово четене на откъс от „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски на 31
октомври. Над 200 ученици и учители от ОУ„Максим Горки”, ПГССТ„Н.Й.Вапцаров”, родители, в
шест възрастови изразиха своята съпричастност
към големия български празник на книжовници,
просветители и борци за национално самосъзнание. За всички участници имаше подаръци, а
най-бързите получиха медали.
„О, неразумний юроде, поради що се срамиш
да се наречеш българин?...“ прозвуча на площада
откъс от „История славянобългарска“ на Паисий
Хилендарски.
Директорът на ОУ„Макси Горки”, Даниела Георгиева приветства всички подкрепили инициативата на училището в духа на празника –Ден на
народните будители. Поздрави всички допринесли
за запазване на националния дух, носители на
будната национална съвест за да бъдат знаещи,
можещи и побеждаващи децата на България.
Кметът на община Левски Любка Александрова
поздрави всички за празника и прекрасната инициатива да бъдем на празниците заедно. Да пазим
българския дух, българския бит, българската култура – това, което будителите са ни завещали, като
народ, като държава с признателността и обичта
към тях, която имаме, пожела Александрова:
”Бъдете българи във всяка своя клетка, пазете
„Изключително съм щастлив, че в този ден
българщината във всеки един ден, помнете, че
откриваме паметна плоча в чест на народните
България е част от нас. Обичайте я и пазете
будители, хората с възрожденски дух и стремеж
всичко българско и в днешно време .”
към свобода”, каза в приветствието си за празника председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев.
(продължава на 4-та стр.)

Да запалим заедно светлините
на коледната украса в
град Левски !
Нека със светлина, добрина и
настроение посрещнем
Рождество Христово!
НЧ„Георги Парцалев-1901”
Община Левски,
ученици от училищата
в гр.Левски

Мариела Любенова и
Светослав Стилиянов от
„СКК Киокушин" гр.Левски
със световни постижения
Националната състезателка Мариела Любенова от "СКК Киокушин" гр.Левски участва на 4
ноември в Световно първенство по карате "Киокушин" в Казахстан. Мариела Любенова стана
световна шампионка в категория до 65 кг. при
жените след като се пребори с 8 участнички от
различни страни, съобщи ръководителят на клуба
Милен Петров.

Състезателят от "СКК Киокушин" гр.Левски
Светослав Стилиянов зае второ място в категория юноши старша възраст до 65 кг. и купа за
"Най-техничен състезател" в Международния
турнир в Кавала, Гърция, на 4 ноември.
През месец декември Светослав Стилиянов
ще участва в Световно първенство за юноши и
девойки младша и старша възраст в гр.Варна.
Желаем успех на нашите каратеки!
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Резултати от акцията за разделно събиране
на негодни батерии, акумулатори, електронно и електрическо оборудване
През месеците септември и октомври 2018г. ционно-технологично и телекомуникационно
бе проведена за пета поредна година, акция за оборудване, и потребителски уреди – 800кг;
- Батерии – 15кг.
събиране от организациите по оползотворяване
на негодни батерии и акумулатори, електрически
и електронни уреди. Акцията бе организирана от
Община Левски и организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ”ООД – гр.Варна
и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД – гр.Варна
В Кампанията през 2018г. участваха населените места: гр.Левски, с.Малчика, с.Аспарухово и
с.Градище. Бяха събрани и предадени следните
видове отпадъци:
Гражданите и учениците от ОУ„Максим Горки“,
- Флуоресцентни тръби и други живак, съкоито предадоха старите уреди или негодни батедържащи отпадъци – 15кг;
рии, получиха рекламни чантички и химикалки,
- Излязло от употреба електронно и елекпредоставени от организациите по оползотворяване.
трическо оборудване, в това число информаОчакваме Ви и през следващата година!

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 15 ОКТОМВРИ

На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 521 упълномощи кмета на общината
Любка Веселинова Александрова да подпише Запис
на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 801611.08 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за отпускане на финансова
помощ №15/07/2/0/00539 от 29.12.2017г. по подмярка

7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или
инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020г., съфинансиран от ЕЗФРСР за Проект
„Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен
ремонт, реконструкция и достъпна среда на сградите
на училищната инфраструктура на територията на

община Левски, Обект: СУ„Крум Попов” гр.Левски
и Реконструкция на дворно пространство и открити
спортни площадки на СУ„Крум Попов“ гр.Левски”,
сключен между Община Левски и ДФ„Земеделие”.
Възложи на кмета на Община Левски да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №15/07/2/0/00539 от
29.12.2017г. и да ги представи пред ДФ„Земеделие”.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25 ОКТОМВРИ

На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 522 отмени Наредба № 27 за ползване на пасища, мери и ливади – публична общинска
собственост на територията на Община Левски,
приета от Общински съвет – Левски с Решение №
250 от 20.12.2012г., като прие нова Наредба № 27
за ползване на пасища, мери и ливади – публична
общинска собственост на територията на Община
Левски.
● С решение № 523 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 29.10.2018г., както следва:
- „ЗА” Приемане препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по
ВиК – Плевен за 2019 година, да бъде 18 000,00 лв.
● С решение № 524 одобри уточнен план на капиталовата програма в размер на 890 216 лв. по обекти,
съгласно приложение №3.
В бюджета на Община Левски за 2018г.
По прихода:
- Парагараф 62-02 „Предоставени трансфери между
бюджети и сметки за средствата от Европейския
съюз“ с – 97 251 лв.
По разхода:
- Дейност 832, параграф 51-00 „Основен ремонт
ДМА“ с – 97 251 лв. Средствата са за съфинансиране
на програма „Interreg VA-Румъния България ЕС“.
Задължи Кмета на Общината със Заповед да отрази

промяната по бюджета и капиталовата програма в
бюджета на Общината за 2018г.
● С решение № 525 одобри годишен план за ползване
на дървесина през 2019г. от горите, собственост на
Община Левски.
● С решение № 526 определи цени за продажба на
стояща дървесина на корен от горски фонд, собственост на Община Левски за 2019г.
● С решения № 527, 528 и 529 отпусна финансови
средства в размер на по 500 лв. на кметствата: Аспарухово, Козар Белене и Стежерово за празнуване
на съборите на селата.
● С решение № 530 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. на Петко Савов Йорданов от гр.Левски за лечение на сина му Тихомир Петков Савов.
● С решение № 531 отпусна финансови средства в
размер на 100 лв. на Николай Василев Николов от
гр.Левски за погребението на баба му.
● С решение № 532 прие Вътрешни правила за
организацията и реда за проверка на декларации
и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Левски, съгласно текста, приложен
към настоящото решение и неразделна част от него.
● С решение № 533 обяви от публична в частна
общинска собственост 53 кв.м. част от поземлен
имот с идентификатор 43236.401.3225 (номер по
предходен план: 2717, квартал: 166, парцел I) целият
с площ 51685 кв.м., съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със
заповед № РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен
Директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър.
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:

- 53 кв.м. част от поземлен имот с идентификатор
43236.401.3225 (номер по предходен план: 2717,
квартал: 166, парцел I) целият с площ 51685 кв.м.,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски
Даде съгласие за дарение на 53 кв.м. част от поземлен
имот с идентификатор 43236.401.3225 (номер по
предходен план: 2717, квартал: 166, парцел I) целият с площ 51685 кв.м., съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Левски на
Великотърновската епархия с ЕИК 104042503, със
седалище: гр.Велико Търново, ул.“Иван Вазов“ №
25, представлявана от Митрополит Йорго Иванов
Стефанов.
Възложи на кмета на Община Левски следващите
процедури по прехвърляне правото на собственост
върху имота.
● С решение № 534 актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2011г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ, т.Ж „Описание на имотите,
които Община Левски възнамерява да предложи за
отдаване под наем” със следния имот:
- Помещение с полезна площ 11.40 кв.м. от едноетажна полумасивна сграда, построена в упи ІІІ,
кв.122а по ПУП на с.Обнова.
Даде съгласие да се отдаде под наем за срок от 10
години чрез публичен търг с явно наддаване на част
от имот публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 11.40 кв.м. от
едноетажна полумасивна сграда, построена в упи
ІІІ, кв.122а по ПУП на с.Обнова – за офис.
Възложи на кмета на Община Левски следващите
процедури по провеждане на търга и сключване на
договор за наем.
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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За качеството и годността на питейната вода в град Левски
По инициатива на Община Левски и лично на
кмета на общината Любка Александрова на 23
октомври се проведе среща с представители на
РЗИ –Плевен и В и К във връзка с качеството и
годността на питейната вода в град Левски.
В срещата по проблема ,който безпокои хората
отдавна, участваха д-р Симеонова и д-р Недялкова
от РЗИ–Плевен, Стефан Владимиров от ВиК–
Левски, представители на училищата и детските
градини, общинското ръководство и общинска
администрация, граждани.

Действителните проблеми, възможностите на
тяхното решаване, как да се действа при възникнала авария са въпросите във фокуса на тази
среща, която има за цел да информира хората,
да координира действията и подобри взаимодействието между всички заинтересовани и отговорни за водоснабдяването в общината, обяви
при откриването и кметът на общината Любка
Александрова. Кардиналното решаване на проблема с водопреносната мрежа в общината няма
да стане нито бързо, нито лесно,подчерта, и това
налага адекватни действия.
Остарялата водопроводна мрежа в град Левски
често аварира и от крановете тече мътна и кална
вода, възмутени са потребителите. И с основание,
защото освен всички последствия, които не дай
си Боже, може да има за здравето, разходите за
щетите на бойлери и перални машини на домакинствата никой няма да поеме. Отговорните за
изследване на качеството и годността на водата
за консумация уверяват, че към момента тя не е
опасна за здравето.
От началото на годината до сега са станали 306 аварии на водопровода, каза Стефан
Владимиров от ВиК–Левски, и проблема с
тръбите ще става все по-голям. Засега няма

режим на водата, налягане има и водата не е
опасна, защото има мониторинг всяка седмица
от РЗИ и ВиК. Според Наредба №9 за качеството на водата,която е европейска директива, ВиК
дружествата извършват собствен мониторинг на
100%, а РЗИ извършва контролен мониторинг на
50%. То държи 100% мониторинг на дружеството
на ВиК–Плевен и ВиК–Кнежа. Данните показват
малки отклонения на водата, но те на са в гр.Левски. Няма авария при която да няма замътване на
водата. Източване се прави през хидрантите, но
въпреки това остава и по водопреносната мрежа
за няколко часа, коментираха от РЗИ-Плевен.
От началото на годината за подмяна на тръби
от ВиК са вложен около 200 000 лв. и са подменени около 500 м. в с.Българене, около 450м.
водопровод в гр.Левски, но общата дължина на
водопроводната мрежа е 90 км. ВиК дружествата
в страната са експлоатационни дружества и те
могат да подменят тръби само, когато става дума
за авария, беше подчертано на срещата.
Безспорно в страната има селища със сериозен
недостиг на вода, с проби, които плашат. Ние за
сега не сме от тях, но при 90 км. водопроводна
мрежа, която аварира почти всеки ден, какво можем да очакваме след като „проблема с тръбите
ще става все по-голям”.
Общината няма, кой знае какъв вариант за действие
и реално години ще са нужни за подмяна на водопровода, сподели кметът на общината Любка
Александрова: ”Община Левски направи проект
за пречиствателната станция през 2013г. и трябваше да бъдат подменени 16/17 км. водопроводи,
но държавата ни отне финансирането. Общината има проект и разрешително за строеж,
но през този програмен период е решено, че ВиК
асоциациите ще правят тези цикли по места.”
Въпреки отнетото финансиране и ограничените възможности на общините за действие, през
последните 7 години Общината продължава да
пуска към ПУДООС предложения за отделни
отсечки за да може да се подмени водопровода по
поне по 4/5 улици. Средствата на ВиК за подмяна
на водопровода са недостатъчни. ”Сега имаме
уверението, че чрез МРРБ започват да дават
средства на общините… Пуснали сме един много
основен пръстен от улиците – Шипка, Райна
Княгиня, част от Никола Вапцаров, П.Р.Славейков, Д.Дебелянов. Избран е изпълнител и се

очаква финансиране. Всички улици от проекта
за пречиствателна станция са извадени за да
може отново да се кандидатства, а там са
около 15 км. Търсят се всички възможности за
кандидатстване...”, подчерта Александрова.
Очевидна е необходимостта от адекватна и отговорна държавна политика към жизненоважния
ресурс –водата. Нагаждайки се към ситуацията,
доколкото е възможно, не може да подценим факта,
че той е определящ, както за живота ни, така и
за неговото качеството. И, ако дебата за фактите
и последствията от многобройните аварии по
водопровода беше акцент на 23 октомври в Левски, на пленарна сесия в ЕП в Страсбург в същия
този ден са приети нови планове за подобряване
на качеството за питейната вода и намаляване на
пластмасовите отпадъци. Това ни съобщи Биляна
Църноречка – Пресаташе на Европейски парламент в България.
На срещата в Левски директорът на ДГ„Локомотив” Радка Добрева сподели как в детското
заведение са решили проблема за да не пият
децата замърсена вода. Дискутирана беше и
необходимостта от своевременна информация
за гражданите при авария и спиране на водата,
чрез всички възможни средства. Радио „Левски”
при подаден сигнал винаги е информирало, но
това не е достатъчно, беше отбелязано. От ВиК
уточниха, че ако се налага веднага прекъсване на
водоподаването, в зависимост от аварията, няма
как хората да бъдат информирани.
”Питейната вода в град Левски към момента
не е опасна за здравето на хората, но след авария
поне два часа не трябва да се ползва. Ако има
някакво опасно замърсяване на водата ние ще се
свържем с вас, чрез кмета на населеното място
и чрез сайта на РЗИ и ще бъдете предупредени.
Телефонът на РЗИ–Плевен е 064 82 37 25 – Дирекция „Обществено здраве” и може да звъните
при проблем с водата, който ви притеснява.
При алармиране към инспекцията трябва да е
ангажиран кмета”, подчерта д-р Симеонова.
След срещата, в същия ден, нова авария
сякаш потвърди сериозността на проблема.
Радио Левски отново информира жителите
на града, направиха го и социалните мрежи,
водата отново потъмня … за няколко часа. До
редакционното приключване на броя това се
случи още няколко пъти…

Открит е иновативен Център за психо-социална рехабилитация в Плевен
Центърът за психо-социална рехабилитация
предлага алтернатива на болничното лечение. За
първи път ще бъде приложен европейски модел и
така наречената Психиатрия "Без ключ", съобщи
на 14 ноември в пресклуба на БТА д-р Пламен
Атанасов.
Центърът, първо по рода си здравно заведение у
нас, има 30 места и ще бъде в полза на нуждаещи
се от цялата страна.
Ще се прилагат уникални терапии, продължение
на активното лечение .Той ще запълни огромната
празнина, която съществува в здравеопазването
за рехабилитация на хора с психични проблеми.
Привлечени са 12 водещи специалисти – психиатри, психолози, социални работници, кинезитерапевти и други. С терапевтични програми за
поддържащо лечение , индивидуална и групова
психотерапия, арт и музикотерапия центърът ще
помага на хора с психични проблеми да не остават

в изолация. Нов модел и методика за психична
Услугите ще бъдат като в домашна среда и ще
здравна помощ ще се помага на стресирани на се работи като в защитено жилище.
работното място, в домашна или социална среда
В центъра има места за 10-12 души за днехора, коментира д-р Атанасов.
вен престой, останалите ще могат да нощуват в
парковата среда на "Кайлъка". Има апаратура за
физиотерапия, лечебна физкултура, водолечение.
Предвижда се и конна езда. Центърът кандидатства за финансиране от Европейския социален
фонд", каза д-р Атанасов.
Първият в страната Център за психо-социална
рехабилитация се намира в парк „Кайлъка“ /
бившата вила „Спартак“/.
Зад новата здравна инвестиция в града стоят
имената на д-р Пламен Атанасов – мениджър
на Центъра, и д-р Камелия Дочева – управител.
Първият в страната Център за психо-социална
рехабилитация беше официално открит на 15
ноември с грижа за пътешествията на душата и
хората с психично-здравни проблеми.

Култура
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29 години без нашият съгражданин, големият Георги Парцалев
(продължение от 1-ва стр.)
С минута мълчание в НЧ„Георги Парцалев-1901”,
съгражданите на незабравимия Георги Парцалев
почетоха паметта на големия български комик.

На 31 октомври преди 29 години Пацо, както го
наричаха приятелите напусна този свят, но живее
в сърцата ни с уникалния си талант и човешко
обаяние.
В този ден актрисата Сашка Братанова представи
музикално-поетично шоу, моноспектакъла „Ние,
вие и аз“ изграден върху поетични творби от
Миряна Башева и музика на Стефан Димитров.
Спектакълът е създаден преди 15 години, заедно
с Пепа Николова, сподели актрисата, и е игран в
Лондон, Виена и Истамбул.

Сашка Братанова идва за трети път в Левски,
като първият път е заедно с Пепа Николова. Тя
пази съкровени спомени за големия Парцалев.
Сашка Братанова: „Парцалев беше личност каквато аз не съм срещала след това”. Култовата
актриса с над 20 филма в киното с тъга си спомни
за удоволствието с което си е партнирала с Георги Парцалев във филмите „Сиромашко лято”,
„Два диоптъра далекогледство” и „Петимата от
Моби Дик”.
„Той беше звезда още тогава,но по никакъв
начин това не му личеше…”
Актрисата разказа колко е била впечатлена и
от обичта и признателността на Парцалев към
родителите. За да им се отблагодари, с възмож-

ностите, които има той моли режисьра на филма
„Два диоптъра далекогледство” Петър Василев
да снима и тях. И в две от сцените във филма
камерата ги показва …

Прослава на силата на просвещението и духовността
Денят на народните будители – 1 ноември, е
празник на просветителския и духовен размах на
една хилядолетна традиция на труд и отговорност.
Свободата, знанието, науката, успехът и възходът
трябва да бъдат извоювани и съхранени от всяко
следващо поколение. Нашата история помни имената на велики българи, дали живота си в името
на духовното израстване на народа ни.

В актовата зала на училището, носеща името
на учителката по математика Гюра Проданова,
виден радетел за развитие на образователното
дело в града, се проведе Среща на съвременни
будители. Срещата се осъществи с активното
участие на учениците от Ученическия парламент
към СУ„Крум Попов“.

Учителите и учениците на Средно училище
„Крум Попов“ свято пазят българската памет за
род и родина и в духа на училищните традиции
отбелязаха 1 ноември със слово и песен. Училищният двор се огласи от химна на народните
будители. Звучаха думи за възхвала на историческата памет и упование в бъдещето на България.

Госпожа Венета Савова, дългогодишен директор на училището, сподели мисли за учителската
мисия – формирането на образовани, мислещи,
осъзнати и активни личности. Госпожа Величка
Гарнизова, бивша учителка по музика, дари на
училището училищен звънец, съхраняван от нея
цели 22 години. „Историята на един училищен

звънец“ бе нейният разказ. Вълнуващи и емоционални, нейните думи убедиха присъстващите в
това, колко е важно сърцата на учителя и ученика
да бият в ритъма на училищния звънец. Същият
звънец вече е експонат в богатия училищен музей.
Учениците от Училищния парламент разказаха
за съвременните будители, граждани на град
Левски – Галя и Васил Аврамови, и четоха техни
стихове. „Запомнете ме такава!“ е призивът на
Галя Аврамова, във „…вековечните стъпки на
най-верния страж – паметта“…
А от стиховете на Васил Аврамов пролича колко
важна и ценна роля са изиграли „Старите даскали“:
„…И главите си буйни оставили
да белеят над гняздо орлово,
а на потомците завещавали
една ботевска сабя и словото…“
Няма по-стойностна и благородна професия от
тази на Учителя-Будителя.
Децата виждат в учителите хората, с които откриват света.
Нека им позволим да се докоснат до любовта,
която носим в сърцата си!
Честит празник!
Учителски колектив и
Ученически парламент на СУ„Крум Попов“

Първи брой на вестник „Ботево пламъче” в ОУ„Христо Ботев”- село Българене
от 6 и 7 клас и учителя им по български език и
литература.
Учениците от 6 клас са се включили в преписването на откъси от „История славянобългарска”
от Паисий Хилендарски, с които е оформена сво-

В навечерието на Деня на народните будители
учениците и учителите от ОУ„Христо Ботев” в
село Българене издадоха първия брой на училищния вестник „Ботево пламъче” .
Словото на директора на училището Мирела
Пантелеева по повод светлия празник, авторски
творби на учениците и много снимки, свързани с
училищния живот и участието на децата в проекта
„Училището-мечта на всеки” са публикувани в
първото „Ботево пламъче”, научаваме от Стефания Цанкова. Редакционният екип е от ученици

еобразна изложба. С картини от Възраждането,
от историята на България, с портрети на видни
родолюбци и революционери по стените на училището, учениците са превърнали любимото си
училище в картинна галерия.
След песните и рецитала, посветени на Деня на
народните будители, децата са пресъздали любими
герои от обичани книги във весел карнавал. Те са
се представили пред журито със свой собствен
танц и са получили заслужени аплодисменти
от цялото училище. Кръшно българско хоро са
изиграли всички.

Празници
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Общоградски крос и масово четене на откъс
от „История славянобългарска“ за Деня на народните будители
По инициатива на ОУ„Максим Горки” град Левски отбеляза Деня на народните будители по един
различен и за много хора нетрадиционен начин.
Идеята не е нова. В последните няколко години
в празничния и спортен календар на училището
присъстват и масовото четене на патриотични
текстове, и масовия крос, защото вярваме, че
духовната мощ има много и различни измерения,
че физическите усилия са немислими без воля,
характер, борбеност, упоритост, неотстъпчивост,
пример за каквито откриваме в живота и делата
на духовните ни водачи.

Огромно беше желанието ни тази инициатива
да се разгърне, да намери съмишленици извън
границите на училищната ни общност, защото и
самият празник носи в себе си духа на единението,
на градивното и съзидателното в името на едно
по-красиво, по-добро, по-успешно бъдеще за
децата на град Левски. И се радваме, че нашият
зов не остана безответен!
Педагогическият колектив на ОУ„Максим Горки”
изказва благодарност на Община Левски, НЧ„Георги
Парцалев-1901“, Районно полицейско управление – Левски, библиотека „Веселина Геновска”,
Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни, учителите
и учениците от Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт, на всички родители
и граждани за подкрепата и съпричастността!
Дължим много на г-жа Ваня Дочева – секретар
на МКББП, г-жа Петя Чолакова, г-н Детелин
Атанасов, г-н Ленко Борисов. Благодарим на
организаторите на събитието – Надя Георгиева
– заместник-директор на ОУ „Максим Горки”,
Гергана Цонева и Христо Борисов, на всички
учители от ОУ„Максим Горки”, които не пожалиха усилия в този ден. Гордеем се със спортния
хъс на нашите колеги, участници в кроса – Уляна
Брункова, Славка Ленкова и Боряна Ангелова.

Първа възрастова група /1 клас/ - момчета
• първо място – Кристиян Димитров Бориславов
• второ място – Любоомир Христов Борисов
• трето място – Никола Георгиев Прокопиев
Втора възрастова група /2-3 клас/ - момичета
• първо място – Магдалена Красимирова Миткова
• второ място – Ивет Серьожева Червенкова
• трето място – Елеонора Бисерова Станчева
Втора възрастова група /2-3 клас/ - момчета
• първо място – Димитър Илиев Цеков
• второ място – Пламен Людмилов Мандичев
• трето място – Николай Христов Петров
Трета възрастова група /4-5 клас/ - момичета
• първо място – Валерия Танева Велизарова
• второ място – Кристина Николаева Русанова
• трето място – Мариела Ивайлова Николова
Трета възрастова група /4-5 клас/ - момчета
• първо място – Румен Кирилов Драганов
• второ място – Тони Петков Минчев
• трето място – Александър Александров Методиев
Четвърта възрастова група /6-7 клас/ - момичета
• първо място – Йоанна Христова Петрова
• второ място – Анелия Красимирова Николаева
• трето място – Надя Живкова Савева
Четвърта възрастова група /6-7 клас/ - момчета
• първо място – Благовест Димитров Панков
• второ място – Радостин Ивайлов Белчев
• трето място – Иван Сергеев Минчев
Пета възрастова група /8-12 клас/ - момичета
• първо място – Ани Чавдарова Ангелова
• второ място – Ася Наташева Иванова
• трето място – Елия Евгениева Гочева
Пета възрастова група /8-12 клас/ - момчета
• първо място – Джани Илчов Асенов
• второ място – Билян Василев Стефанов
• трето място – Асен Владимиров Стефанов
Група РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ - жени
• първо място – Роза Димитрова Тодорова
• второ място – Цветанка Рачева Тодорова-Иванова
• трето място – Яничка Любенова Дончева
Група РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ - мъже
• първо място – Виктор Мирославов Георгиев
• второ място – Ивайло Зарчев Тодоров
• трето място – Любомир Николаев Любенов

Медалите и предметните награди връчиха г-жа
Даниела Георгиева – директор на ОУ„Максим
Горки”, г-жа Любка Александрова – кмет на Община Левски, г-жа Петя Чолакова – главен експерт
„Образование, култура и спорт”, г-жа Силвия
Сашкова – секретар на НЧ„Георги Парцалев-1901”,
г-н Кольо Домиников – заместник-кмет и председател на МКБПП, г-н Дочко Дочев – председател
на Общинския съвет. Наградите за участниците
Призьори в различните възрастови групи са: бяха осигурени от ОУ„Максим Горки” и Местната
комисия за борба с противообществените прояви
Първа възрастова група /1 клас/ - момичета
по програма „Чрез спорт към толерантност”.
• първо място – Никол Светославова Тодорова
Бъдете здрави, малки, големи и още по-големи
• второ място – Ивайла Ивайлова Белчева
момичета и момчета! Пожелаваме ви още много
• трето място – Тияна Йорданова Иванова

успехи! Нашата удовлетвореност и мотивация
за бъдещето се корени във вашите смели сърца,
в усмивките и радостта на всички участници, в
милите думи, акт на благодарност и готовност за
бъдеща съпричастност на част от родителите на
нашите ученици.

Ето какво споделиха те:
Виктор Георгиев: По повод Деня на народните будители бях безкрайно щастлив от поканата
на бившето ми училище ОУ„Максим Горки” да
участвам в организирания крос по повод светлия
празник!
Поздравление за училището, което обичам и
винаги ще обичам, че дари радост и щастие на
малкия ни град. И като горд участник аз взех 1-во
място. Удовлетворен от себе си, зарадвах моето
малко братче и медалът грейна на малкото му
вратле, а усмивката и щастието от видяното не
може да се опише с думи.
С удоволствие бих участвал отново. Благодаря
за прекрасните емоции!
***
Таня Мартинчева: Бях поканена да участвам
в кроса, организиран по повод 1.11. – Ден на народните будители. Приех поканата с удоволствие,
но и с огромна доза притеснение, защото не съм
спортна натура. В деня на кроса, когато закичиха
на гърдите ми лика на Васил Априлов, вече бях
убедена, че това е мястото, на което трябва да
бъда! Децата бяха щастливи, по очите им личеше,
че те наистина се забавляват и за тях това, което
предстоеше, беше изключително важно. Аз сякаш
се заразих от техния борбен хъс и напиращо по
детски родолюбие. Настроението по улиците,
музиката, добрата организация от страна на училището допринесоха да се почувствам наистина
значима и на мястото си…
***
Яничка Дончева: Бях изненадана, когато разбрах за тази инициатива. Трябва да има такива
събития, защото в наши дни спортът е оставен
на заден план. А масовото участие показа, че
хората имат желание да спортуват, но не знаят
как… Поздравления за организаторите.
(продължава на 6-та стр.)

Празници
(продължение от 5-та стр.)
***
Любомир Любенов: Участвах в кроса по случай Деня на народните будители, за да подкрепя
племенницата си. Завърших на трето място в
класирането и това ми дава стимул следващата
година отново да участвам в тази хубава инициатива… Радвам се, че участвах в празника. Не на
последно място споделям радостта си от четенето
на откъс от „История славянобългарска” – историята на нашата родина.
***
Ивайло Белчев: Щастлив съм, че на този светъл празник, посветен на народните будители,
участвах в общоградски масов крос, организиран
от ОУ„Максим Горки”. Всички деца бяха много
ентусиазирани и щастливи. Подкрепям инициативата, която ни обединява и вдъхновява. Мисля,
че ние, родителите, трябва да даваме пример
на децата си и да ги учим на добро и обич към
родината. Надявам се, че тази инициатива ще
продължи и занапред.
***
Александър Методиев: Уважаеми организатори,
искам от мое име и от името на всички родители
да изразя нашата благодарност за това, че превърнахте Деня на народните будители в празник
за нас и нашите деца, давайки им възможност
да усетят духа на нашите просветители и да изпълнят празника със своето детско вдъхновение
и стремеж към нови върхове. Децата са били и
винаги ще бъдат олицетворение на стремежите
и мечтите на нашия народ. Те са тези, които ще
продължат делото на нашите народни будители.
***
Албена Йорданова: На 31 октомври 2018 година имах честта и удоволствието да присъствам
на общоградски крос със състезателен характер
и масово четене на откъс от „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски, посветени
на Деня на народните будители, осъществено от
ОУ„Максим Горки”, гр.Левски.
Останах приятно изненадана колко много деца и
родители присъстваха на мероприятието и колко
ентусиазирани бяха самите участници. От малки
до големи, учениците дадоха всичко от себе си,
някои по-бързи, други не чак толкова, но важното е, че децата останаха доволни, както и ние,
родителите, гражданите и гостите на празника.
Зарадвах се много, когато видях, че участниците
в кроса бяха облечени с фланелки с ликовете на
българските будители. С тази идея целият колектив
на ОУ„Максим Горки” допринасят за запазване на
националния дух, българската история и паметта
за народните будители.
Благодарна съм, че освен организатори, учителите
от нашето любимо училище бяха и участници в
кроса. Така дадоха чудесен пример на учениците
си как трябва да се почита този прекрасен празник, и ги научиха, че трябва да обичат България,
трябва да знаят нейната история, да почитат нейните герои и да славят всичко българско и родно.
Надявам се и вярвам, че тази инициатива ще
стане традиция в нашия град.
***
Пред специалния ни кореспондент Венцислав
Георгиев, ученик в 6-ти клас на ОУ„Максим Горки”,
г-жа Любка Александрова и г-жа Петя Чолакова
споделиха:
Любка Александрова: Беше един изключително емоционален ден и се радвам, че мога да
го споделя, защото целият ден беше изпълнен
с инициативи на училищата от гр.Лески по слу-

чай 1 ноември – Деня на народните будители. И
всъщност този ден – и слънчев, и хубав, и приятен
както за мен, така и за всички наши съграждани,
които бяха свидетели на това, което се случи, беше
един приказно емоционален ден, един истински
български празник! Няма как да не се вълнувахме с постиженията на призьорите, няма как да
не се вълнувахме със събитията, организирани
в двора на „Крум Попов”, много инициативи,
един от най-хубавите празници, които учениците
на гр.Левски са правили в последните години
и се радвам, че се състоя, радвам се, че самите
участници се радваха и много дейно участваха и
мисля, че с всяка изминала година и този ден, и 24
май ще се превръщат в едни прекрасни празници
за гр.Левски и за общината като цяло.
Мисля, че е задължително тази инициатива на
ОУ„Максим Горки“ да се превърне в традиция,
защото беше много хубава. Това беше нестандартен
начин да се отбележи един духовен празник и ако
някой се е съмнявал в нейния успех, то самата
инициатива категорично показа, че и инициаторът, и всички, които се постараха да организират
празника, са били на прав път. Много приятно
ме изненада емоцията, с която децата от всички
възрасти и родителите участваха в реализацията
на кроса... Беше прекрасно да гледам ликовете на
будителите върху фланелките на участниците.
Мисля, че това беше един прекрасен начин имената, историите на будителите да достигнат до
всяко едно дете на площада, да събудят интерес у
всяко едно дете. И смятам, че тази традиция просто трябва да продължи точно под такава форма.
Поемам ангажимент да подкрепям в бъдеще
инициативата, така както самите инициатори и
организатори я виждат, защото мисля, че в такъв
тип празници именно хората, които са днешните
будители, и учениците от училищата на гр.Левски
трябва да са инициатори. Те трябва да изнасят
тези събития, защото и смисълът им е насочен
към тях. А ние, аз лично, моите колеги от Общинския съвет, хората от общинска администрация
просто трябва да бъдем едни спомоществователи,
да подкрепяме с необходимите финансови или
други средства. Но инициативата трябва да е от
страна на училищата и се радвам, че тази година
наистина се разгърнаха, създавайки прекрасните
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събития в този ден.
Една малка препоръка. Много бих се радвала
централните събития да са фокусирани на 1 ноември, да се степенуват и градират и венецът им
да бъде на самия ден – 1 ноември. И мисля, че
сме много близо до това.
***
Петя Чолакова: 31 октомври се превърна в
един общоградски празник. Хората, работещи
в общината, излязоха и бяха във възторг, когато
видяха толкова млади хора, толкова семейства да
участват в този ден, и това беше наистина един
ден на духа, ден на единението, в който заедно
отпразнувахме Деня на народните будители.
Всяка хубава инициатива може да се превърне
в традиция. Мисля, че тази ваша инициатива
може да стане традиция, да се привлекат още
съмишленици и за това не е необходимо кой знае
какво. Достатъчни са желание и добра воля, за
да празнуваме всички заедно. А аз поемам ангажимента да съдействам да се осъществява този
празник, да помогна за обединението на младите
хора от всички училища в нашата община, за да
бъдем заедно на този ден.
Нямам конкретна препоръка, радвам се, че бяхме
заедно, и ако продължавате по същия начин да
събуждате доброто у хората, да ги карате да бъдат
по-човечни един към друг, празникът наистина
ще се превърне в един празник на духа!
ОУ„Максим Горки” изказва своето разочарование от решението на ръководството на СУ„Крум
Попов” да не подкрепят инициативата по идея на
Венцислав Георгиев-представител на Съвета на
децата към ДАЗД за област Плевен и отказа им
да се включат в масовия крос. Считаме, че основният смисъл, двигател, мотивация на всяко наше
действие трябва да бъдат децата и никакви лични,
професионални или други интереси не трябва да
ни ръководят при взимане на решения. Вярваме,
че създаваме емоционална връзка с учениците си,
даваме им крила и благославяме пътя им напред
и се надяваме, че макар и гордост вече за други
учители и училища, можем да споделяме празниците си с тях, защото завинаги остават част от
нашето голямото семейство.
ОУ„Максим Горки”
гр.Левски

Образование
„МИСИЯ УЧИТЕЛ“ 2018г.
На 09.11.2018г. главен учител Виолета Видолова
и старши учител Катя Ганчева от ДГ„Слънце“
град Левски получиха заслужено отличие от 26-то
издание на Национален конкурс „Родолюбие“ под
наслов „110 години независима България“ в раздел „Мисия учител“ за своята разработка „Добри
практики в група „Палавници“. Наградата им бе
връчена лично от Председателя на Синдиката на
българските учители д.ик.н. Янка Такева.
Официалната церемония по награждаването
се състоя в Национален политехнически музей
в град София.
Конкурсът се провежда в партньорство с Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ„Св.Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата,
Сдружението на преподавателите по история в
България, Института за етнология и фолклористика
с етнографски музей към БАН, Археологическия
институт с музей към БАН, Държавната агенция за
българите в чужбина, Националния исторически
музей, Националния военноисторически музей,
Българската генеалогична федерация „Родознание“ и др.
Официални гости на събитието инж.Таня Михайлова, зам.министър на образованието и науката;
д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град,
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Учителка от ДГ„Слънце”
участва в Международна
конференция

която е била и председател на НК„Родолюбие“;
директори на дирекции и експерти в Министерството на образованието и науката, представители
на съорганизаторите, началници на регионални
Севдие Алиева, учител от ДГ„Слънце“ гр.Левуправления на образованието, учители и ученици ски, участва в Годишна международна eTwinning
от различни региони на България.
конференция във Варшава, Полша, проведена от
ДГ„Слънце“ град Левски 25 до 27 октомври.

Ученици от община Левски участваха в обучение
по проект на МКБППМН–Левски и ПИЦ–Плевен
На 15 ноември в Заседателната зала на Община
Левски се проведе обучение за презентаторски
умения с участието на ученици от СУ„Крум Попов“, ОУ„Максим Горки“ в Левски и ОУ„Неофит
Рилски“ – Обнова. То бе част от 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. Участниците в обучението представиха
презентации на тема „Легални наркотични вещества“, като бяха разпределени в четири екипа.
Мултимедийните презентации бяха фокусирани
върху вредата от употребата на цигари, енергийни напитки, а също така бе показана и обща
презентация за легалните наркотични вещества.
От своя страна, децата от ОУ„Неофит Рилски“ –
Обнова представиха резултатите от направена от
тях анкета за това колко често техните съученици
употребяват енергийни напитки.
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От водещия на обучението – психологът в Превантивно-информационния център по зависимости
в Плевен Валентин Минков, учениците от община
Левски получиха ценни напътствия за това как се
прави презентация, как трябва да се държат по
време на представянето и как да се справят със
сценичната треска. Съвместно с присъстващите
педагози бе решено, когато децата добият пълна
увереност, в екипи по двама те да направят презентациите в същия формат, след което те ще
запознаят с тях своите съученици.
ПИЦ-Плевен

Тя е избрана от Центъра за развитие на човешките ресурси за цялостен принос за развитието
на дейността на национално и европейско ниво.
За успешно реализираните си проектни дейности
с деца е отличена с национални и европейски
знаци за качество.
ДГ„Слънце” е признат лидер в сферата на дигиталната практика, иновативните подходи и
успешно реализирани еТуининг проекти. В резултат на отличните си постижения е удостоена
с почетен знак „eTwinning SCHOOL”.
„По време на семинарите проведени в рамките
на конференцията във Варшава участниците споделиха нови и ефективни образователни подходи
с деца. Бяха представени методи и перспективи за
въвеждане и укрепване на образованието, насочени
към културно наследство на Европа. Създадените професионални контакти между педагози от
различни страни и култури допринесоха за чувството на принадлежност към Европа.” – разказа
Севдие Алиева.

Над 500 учители, директори, посланици, професори и специалисти от сферата на образованието
в Европа и други страни са били участниците в
международната конференция.
Да представи най-добрите постижения на педагогическата платформа eTwinning и програмите
„Еразъм+“ за обмен на добри европейски практики и сътрудничество между образователните
институции през изминалите години е целта на
Годишната международна eTwinning конференция.

Общество
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Мая Манолова с импровизирана приемна на ЖП-гара Левски
Бързият влак от София за Варна стана приемна
на омбудсмана Мая Манолова на 6 ноември.
„Импровизираната приемна има много плюсове
и много се надявам този пример да бъде последван и от други представители на институции“,
каза общественият защитник пред журналисти.
В купе №2 на вагон номер 1 – Втора класа във
влака София-Варна Мая Манолова прие и хората,
които я чакаха и на ЖП Гара –Левски. До спирката в Левски над 20 са били хората потърсили
помощта и за решаване на сложни житейски
казуси свързани със здравето, пенсиите, измами
от работодатели...

„Наистина се оказа много полезен този начин
за среща с гражданите. Поставиха се много
проблеми и ще помогнем конкретно на много
хора. Има и колективни жалби, които се отнасят до още повече граждани така, че всяко зло
за добро…
Мисля, че трябва да свикнем да виждаме политици
и институции в обществения транспорт“, каза
още омбудсманът Мая Манолова, като благодари
за изказаната подкрепа от гражданите, подкрепа,
която я мотивира още повече да работи на 100 %
за всеки български гражданин.
Необходимостта от това е повече от очевидна...

Най-малките деца в град Левски
валните костюми и разбира се смеха. Забавляваха
се и малки и големи.
На първи ноември разбира се чествахме Денят
на народните Будители. Децата поднесоха своето
уважение и цветя пред портретите. Гордо развяваха знамената си под звука: Химн на Будителите.
Да се знае, да се помни, че
България е жива на Будителите скромни,
Българинът китка свива.

ОУ„Максим Горки” празнува
с багрите на Есента
Учителите от Основно училище „Максим Горки”решиха да изненадат възпитаниците на училището „С багрите на Есента”, празник на пъстрия
изпълнен с багри, слънце, топъл дъжд и вкусни
плодове сезон.
В организацията и реализацията на празника
са се включили всички учители и ученици, съдействали са и родителите...
Първият училищен празник за първокласниците е бил особено емоционален, съобщават от
училището и разказват:

Ето ги и най-малките в град Левски, децата на
ДЯ„Еделвайс”. През октомври посрещнаха Есента
с тържество. Яслата се изпълни с песни и стихчета, но почакайте и не само това тържеството,бе
последвано от карнавал. Отново забавление за
малчуганите. Тук преобладаваха танците,карна-

ДГ„Слънце” гр.Левски с открит урок по предприемачество
С открит урок на тема „Покани за празник” на
15 ноември ДГ„Слънце” отбеляза Световната
седмица по предприемачество и инициативност.
Бъдещите първокласници от Подготвителна
група „Бони-бон” с учители Иванка Парашкевова
и Снежина Любенова в три отбора „Сръчковци”,
„Пъстър свят” и „Нарисувай сам“ показаха своите
завидни умения.
Изработването на покани за рожден ден наблюдаваха гостите: Иван Пейчев – управител на
печатница, Петя Чолакова – главен експерт “Образование, култура и спорт“ в Община Левски,
директори и учители от училища и детски градини
в община Левски и област Плевен.

Децата работиха в екип и с помощта на ментори
приложиха на практика творчески усет при изработване на покани с различни материали. Те
осъзнаха значението на поканата, като средство за
предаване на информация и част от предлаганите
продукти на печатница.

Тайните на успешния бизнес се крият в предлагането, потреблението, подбора на персонала,
цените и добрата реклама, научиха още децата.
Журито прецени,че отборите заслужават първо
място, а готовите покани се продадоха веднага. Каталога с покани на децата, изработвани в
продължение на месец с различни техники купи
управителят на печатницата Иван Пейчев.
Директорът на ДГ„Слънце” – Наталия Христанова връчи сертификати на отборите и менторите.

JA Bulgaria е официален домакин на Световната
седмица по предприемачество в България, както
и активен участник в Световната седмица на
парите. Вече 20 години организацията е водеща
организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от
най-ранна възраст до университета.
ДГ„Слънце”
гр.Левски

”Картини с есенни мотиви украсиха училищния
двор. Принцеси и принцове, феи и горски животни,
плодове и зеленчуци танцуваха и дефилираха под
звуците на мелодия, която дълго си тананикаха
дори и на следващия ден.
Помощникът на Есента, Тиквичка, беше скрила
в ръкава си гатанки и изпитания, които децата
трябваше да преодолеят и да открият кое е най-голямото богатство на Есента.
След карнавала учениците от първи и втори
клас трябваше да покажат смелост и бързина,
като скачат в локви /обръчи/. Трети клас събираха кестени с лъжица, а четвърти и пети клас
подскачаха с чували.
Последното препятствия – направа на есенна
декорация сплоти родители, ученици и учители.
Всички те сътвориха чудесна украса: букети,
фигурки от пластелин, както и прекрасни композиции с даровете на есента.
Направиха се безброй снимки за спомен в къта
„Фото, моля”, а с даровете на есента бяха наградени участниците в есенния празник.
Краят на този прекрасен училищен ден се сля
с тихия дъждец, който заръмя. Децата с весел
смях се прибраха в топлите си домове, доволни и
щастливи, защото бяха разбрали, че най-голямото
богатство на Есента са позлатените корони на
дърветата, вкусните плодове и веселите детски
игри в училище.”

Култура
Празник на християнското семейство в СУ„Крум Попов”
В навечерието на един от най-светлите християнски празници, на 20 ноември педагогическият
екип на СУ„Крум Попов” подготви и направи
истински празник посветен на Деня на християнското семейство.
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Седмица на четенето в
ОУ„Максим Горки“

и стихове за семейството рецитираха децата. В
новият, добре затоплен физкултурен салон на
По традиция училище „Максим Горки“ гр.Левски
училището стана още по-топло от сърдечната ат- се включва в Националната седмица на четенето.
мосфера и желание на всички да запазят пламъка Тази година тя се проведе от 22.10-26.10.2018г.
в семейното огнище на българското семейство.
Програмата бе изпъстрена с дейности за всеки
ден от седмицата.
Започнахме като организирахме посещение между класовете под надслов „На гости с книжчица
любима“.
В първи клас малките ученици слушаха стихотворения и приказки от по-големите. Любими
приказни герои им гостуваха и им задаваха гатанки.
За учениците от 2, 3 и 4 клас Маратонът на
четенето се оказа истинско предизвикателство.
Проведоха се и състезания за най-добър четец.
Учениците от 2А и 4Б представиха работата
За празника Въведение Богородично, библейските
си по проекти: „Моята любима книга“, „Книжка
събития и традициите в българското семейство
за теб“.
разказа Милена Митова.
С радост посрещнахме публични личности,
учители и родители в часовете.
Участието на всички бе от съществено значение
за провеждане на инициативите.

Децата, учениците, учителите и родителите
заедно, в духа на празника, участваха с радост
във всички забавни игри и прояви на семейна
обич и грижа. С убеждението, че пътят към доброто и вярата започва от семейството всички
на празника изразиха своята съпричастност – с
благотворителната изложба на изработеното от
сръчните ръце на баба за децата от ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в гр.Левски и
кулинарни изкушения плод.
Стихотворението „Молитва” на Иван Вазов

Писателят Людмил Симеонов в родното Стежерово
Писателят Людмил Симеонов се срещна със
стежеровската културна общественост в Деня на
народните будители. Посрещнат с хляб и сол, като
най-специален гост, писателят разказа интересни
моменти от своята творческа биография и прочете
нови непубликувани творби, съобщи Секретаря
на НЧ„Съгласие 1895” Милена Гераскова.
Людмил Лефтеров Симеонов е роден на 21.09.1950
г. в село Стежерово, Плевенско. Завършил е българска филология във Великотърновския университет
„Св.св.Кирил и Методий”. Работил е като учител.
От 1987 г. е редактор във вестник „Дунавско
дело” – Свищов, а от 1993 г. до момента е негов
главен редактор. Главен редактор на литературно-художествения алманах „Бряг” (1998 и 2003
г.), издание на Международна фондация „Алеко
Константинов”. Автор на поетичните книги:
„Лястовици”(1994), „Вечерен сняг”(2007), „С
дъх на диви ябълки”(2009), „Сбогом, Дон Кихот”
и „Свищовски срещи”(2018).
Носител на литературната награда „Златно
дунавско перо” на община Свищов и на редица
други награди от национални конкурси за поезия.
Съставител и участник в литературни сборници.
Член на Съюза на българските писатели.
За очакваната вълнуваща среща с писателя

Людмил Симеонов, стежеровчани са подготвили и
изнесли рецитал. Богомил Евтимов е рецитирал
стихотворението „Разговор с Апостола”,Йовка
Евтимова – „Поет”, Янка Гекова – „Спомен за чешма”, Недялка Костова – „Диви ябълки”, Бинушка
Райнова – „Изоставената къща”, „Изкореняват
старите тополи”, Пенчо Райнов – „Лице на старец
през прозореца”, Лястовици”, Мария Виолинова
„Памет” и „Вечер”, Милена Гераскова „Дъждът
най-истинският ми приятел”, „Селските жени”
и „Елегия за България”.
И малкото стежеровско славейче, Ива Иванова
е рецитирала стихотворение.
Писателят Людмил Симеонов, син на агроном
и детска учителка от Стежерово е трогнат до
сълзи от срещата с хората в родното си село.
Той е уверен, че тази среща дълго ще се помни,
разказа Милена Гераскова.
Людмил Симеонов представи четвърта си
поетична книга „Сбогом, Дон Кихот” в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” в Плевен през
август 2017г. по инициатива на Международно
творческо сдружение „Сцена на духовността”.
„Свищовски срещи” е петата книга на автора,
носител и на наградите „Николай Лилиев” и
„Белоцветни вишни”.

Благодарим на г-жа Петя Чолакова – гл. експерт
„Образование, култура и спорт“ в Община Левски,
г-жа Илхан Мюртезова – служител в градската
библиотека, г-жа Виолета Ламбева – учител, г-жа
Иванка Борисова – учител,
г-жа Лили Стефанова – родител, г-жа Галина
Кирилова – родител.
Огромни благодарности и на учениците от 5А,
5Б, 6А и 6Б класове, които изненадаха първокласниците, като им подариха техни запазени
книжки. Пожелаха им и те да ги пазят, и след като
ги прочетат да ги подарят на други деца.
Специални благодарности и към техните учители!
Вълнуваща и интересна седмица!
Продължаваме да насърчаваме четенето и общуването с книгите-носители на непреходни
ценности в човешката история и култура.
ОУ„Максим Горки“

Култура и спорт
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Вело-инициатива в Левски
по проект на ОИЦ-Плевен
На 14 ноември на площада пред Общината се
проведе вело-инициатива, организирана по проект
на Областния информационен център – Плевен.
Инициативата е преминала при голям интерес
от страна на учениците в гр.Левски. Три чисто
нови велосипеди, Scorpion 26”, чрез томбола, са
получили като награди: Християна Личева, Барие
Демирова и Божидар Рачев.

Вело-инициативата е проведена със съдействието
на Община Плевен и Община Левски.

