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Град Левски се преклони
пред Апостола на Свободата
На 18 февруари жителите на единствения град
в България с името Левски изразиха своята почит
и признателност към живата и делото на Васил
Левски с внушително гражданско поклонение.
Стотици бяха жителите на град Левски дошли
да поднесат цвете пред паметника на Апостола,
като впечатляващо беше присъствието на младите
хора – децата от детската ясла, детските градини
и училищата.

Стихотворението „Минута за поклон” рецитира
Красимир Кръстев от НЧ„Георги Парцалев-1901”,
стихове за Васил Левски изпълниха и деца от
ДГ„Локомотив”.
С минута мълчание, на колене, жителите на
Кметът на Община Левски Любка Александрова,
Левски сведоха глави пред Апостола на Свобо- представители на институции, партии, органидата вградил в темелите на нашата национална зации и граждани поднесоха цветя и венци пред
идентичност своя живот и своята гибел.
паметника на Васил Левски.

Община Левски спечели конкурса „Най-зелена община“
на „Екопак България“АД с проект за Зелено училище
Община Левски е победител в тазгодишното
издание на конкурса на „Екопак България”АД
„Най-зелена община”. Проектът, който получи
приза за Най-зелена малка община за 2018 г.,
предвижда 5000 души от град Левски и село
Обнова да бъдат информирани за значението на
процеса на разделно събиране на отпадъци за
опазването на околната среда.

За целта ще се организира „Зелено училище за
малки и големи”, което да се посещава от гражданите заедно с техните деца и внуци. „Баба,
дядо, мама, татко и аз” ще бъдат обучавани по
специална методика, за да получат необходимото
екологично образование и да станат посланици
на зеленото знание. Концепцията е базирана на
въздействие върху когнитивните процеси и поведение в семейството.
Участниците в конкурса „Най-зелена община”
на „Екопак България”АД се състезаваха в 3 категории – малка, средна и голяма община. Предста-

вените проекти бяха оценявани по критерии като
креативност, иновативност, мащабност, добри
практики и резултатност.
„Щастлива съм, че получаваме приза „Най-зелена община” за 2018 г. в конкурса на „Екопак
България”АД. С тази награда се увенчават нашите
усилия да създадем у гражданите на общината
съзнание, че от всички нас зависи опазването на
околната среда и повишаването на качеството на
живот. Проектът ни е фокусиран върху семейството, най-малката общност, защото вярваме,
че примерът е заразителен и се надяваме преминалите през Зеленото училище да предадат
зелената идея нататък.“, заяви кметът на община
Левски Любка Александрова. Тя допълни, че ако
се мисли превантивно, има по-големи шансове да
бъде спечелена в бъдеще битката с отпадъците.
"Идеята е наученото да се мултиплицира сред
хората, с които обучените общуват, да се предаде
щафетата на разумното отношение към отпадъците, които всеки от нас генерира.", обясни г-жа
Александрова.
Кампанията в общината ще приключи с всенародна игра „Сливи за смет”.
"Организираме конкурса „Най-зелена община”
сред общините, партньори на „Екопак България”АД,
за да насърчим активността и иновативността при
провеждането на екологични политики на местно
ниво. Вдъхновяващо беше за членовете на журито
да видят, че проектът на община Левски се базира
на научен подход и разчита на емоционалната
връзка в общността за разпространение на информацията за ползата от разделно събиране на

отпадъци от опаковки.", каза при връчването на
чека за 10 000 лв. Тодор Бургуджиев, изпълнителен
директор на „Екопак България”АД.
Конкурсът „Най-зелена община” се организира
за четвърта година. За призовете се състезават
общините, с които „Екопак България”АД има
сключени договори за управление на системите
за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През септември 2019 г. ще стартира новото
издание на конкурса „Най-зелена община”. В
него могат да кандидатстват всички общини –
партньори на „Екопак България”АД.
Условията за участие в конкурса ще бъдат публикувани през септември на сайта:
http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/
Анелия Бъклова
05.02.2019г.
(Интервю с Кмета на Община Левски Любка Александрвоа, на 4-та страница)
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ЯНУАРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 554 одобри Общ устройствен план
на Община Левски – Окончателен проект.
Решението на Общински съвет Левски да се изпрати
след влизането му в сила за обнародване в държавен
вестник.
Възлага на Кмета на Община Левски изпълнението
на всички действия за правилното и законосъобразно
изпълнение на процедурите по прилагане на влезлия
в сила ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ.
● С решение № 555 прие Програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за
2019 година.
● С решение № 556 даде съгласие Община Левски
да участва в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия
Плевен, като определя за представител на Община
Левски – Любка Веселинова Александрова, Кмет на
Община Левски.
При невъзможност за участие на определения представител в заседание на Общото събрание, 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 21.02.2019г., както следва:
- „ЗА” Приемане на отчета за дейността на Асоциация
по ВиК - Плевен за календарната 2018г.
- „ЗА” Приемане на отчета за изпълнение на бюджета
на Асоциация по ВиК - Плевен за календарната 2018г.
- „ЗА” Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК
- Плевен за календарната 2019г.
● С решение № 557 прие бюджета на Община Левски
за 2019г.
● С решение № 558 определи размера на трудовите
възнаграждения на кметовете на кметства към Община
Левски в сила от 01.01.2019 година, както следва:
Основна месечна работна заплата:

Кмет на кметство с.Обнова
Кмет на кметство с.Малчика
Кмет на кметство с.Асеновци
Кмет на кметство с.Градище
Кмет на кметство с.Козар Белене
Кмет на кметство с.Българене
Кмет на кметство с.Трънчовица
Кмет на кметство с. Стежерово
Кмет на кметство с.Аспарухово

1 210 лв.
1 040 лв.
1 065 лв.
1 050 лв.
1 020 лв.
1 040 лв.
1 005 лв.
970 лв.
1 005 лв.

Кмет на кметство с.Изгрев

980 лв.

Допълнително трудово възнаграждение: за целия
придобит трудов стаж посочен в предоставените документи в процент утвърден в КТД / чл.12 от Наредбата
за структурата и организацията на работната заплата/.
● С решение № 559 определи размера на трудовото
възнаграждение на Кмета на Община Левски в сила
от 01.01.2019 г. – в размер на 2500 лв.
● С решение № 560 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 на 162 205,30 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС върху
авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00093
от 14.11.2017г. по подмярка 7.2 /Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура/ на мярка 7
/Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони/ за Проект „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията
и принадлежностите към тях в 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 № 15/07/2/0/00093 от 14.11.2017г.
и да ги представи пред ДФ„Земеделие”.
● С решение № 561 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 на 811 026,50 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 15/07/2/0/00093 от 14.11.2017г.
по подмярка 7.2 /Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура/ на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”
за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и
принадлежностите към тях в 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 № 15/07/2/0/00093 от 14.11.2017г.
и да ги представи пред ДФ„Земеделие”.
● С решение № 562 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 на 143 046 лв. за обезпечаване на 100 % от плащането за финансиране на
разходи за ДДС към авансовото плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 15/07/2/0/00539
от 29.12.2017г. „Осъществяване на енергоспестяващи
мерки, основен ремонт, реконструкция и достъпна
среда на сградите от училищната инфраструктура
на територията на Община Левски, обект: Сграда
– СУ„Крум Попов“, гр.Левски, Община Левски” по
мярка 7, сключен между Община Левски и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.
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.
„Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен
ремонт, реконструкция и достъпна среда на сградите
от училищната инфраструктура на територията на
Община Левски, обект: Сграда – СУ„Крум Попов“,
гр.Левски, Община Левски” по мярка 7, сключен
между Община Левски и ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция.
● С решение № 563 измени Наредба № 15 / 15.02.2008г.
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Левски.
● С решение № 564 предложи на Министерски съвет
на Република България, чрез НОИ, да отпусне персонална пенсия на Стефка Велчева Николова.
Възложи на кмета на кметство с.Асеновци в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София
за решение.
● С решение № 565 отпусна безлихвен заем на Хандбален клуб „Левски” - гр.Левски в размер на 7 500 лв.
за спортно-съзтезателна дейност на клуба за 2019г.
● С решение № 566 отпусна финансови средства в
размер на: 200 лв. за лечение на Румяна Ванева Анкова от с.Обнова, 300 лв. за лечение на Катя Иванова
Кирилова от с.Обнова и 500 лв. за лечение на Пламен
Ангелов Ангелов от гр.Левски.
● С решение № 567 отпусна финансови средства в
размер на 100 лв. на Ана Александрова Алиева от
гр.Левски, за погребението на свекърва и, и 100 лв.
на Георги Ангелов Йорданов от с.Обнова, за погребението на баща му.

Подробна информация за решенията на
Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет.
на общината и в стая 305.

Среща по повод
реализирането на газопреносно трасе от Турция към Централна Европа
Представители на „Булгартрансгаз” се срещнаха
на 20 февруари с кметове на общини от област
Плевен във връзка с реализирането на проекта за
изграждането на изцяло ново преносно трасе към
сръбската граница, което да поеме транспорта на
газ от Турция към Централна Европа.
Домакин на срещата бе областният управител
Мирослав Петров. На нея присъстваха кметовете
на Кнежа, Левски, Долна Митрополия, Долни
Дъбник и Пордим, както и директорът на дирекция АКРРДС – арх.Трифон Иванов. Разговори
между операторът на транзитната газопреносна
мрежа и кмета на Плевен вече са осъществени.
Предстои допълнителна среща с кмета на Искър,
тъй като на срещата не присъства представител
на общината.

Дискутирани бяха конкретни срокове, стъпки и
възможности за съдействие от страна на общините
във връзка със сервитута, работата на комисия по
чл.210, изплащането на обезщетенията на собствениците и т.н. От „Булгартрансгаз” декларираха,
че са на разположение на общините за съдействие, помощ, професионални консултации, тъй
като проектът трябва да бъде реализиран до края
на 2020 година, което изисква работа в стегнат
порядък. Предстои трасето да бъде обходено от
екипи археолози, които също ще се нуждаят от
логистичната подкрепа на местните власти. Разходите по работата на комисиите, изготвянето на
оценките на имотите от лицензирани оценители,
както и изплащането на обезщетенията ще бъдат
поети от „Булгартрансгаз”.

"Реализирането на този проект е от изключително значение за това България да запази
стратегическата си роля на газовата карта на
Европа.", обобщи в края на срещата областният
управител Мирослав Петров.
Информация и снимка
пресцентър на областна администрация
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Бю д ж ет на Община Левски за 2 0 1 9 г.
Подробна информация за бюджета на Община Левски, може да намерите в стая 305 на общината.
С решение № 557 от редовна сесия, ОбС-Левски:
1.Прие бюджета на Община Левски за 2019г.

1.1. ПРИХОДНА ЧАСТ
Приходната част по бюджета на Община Левски
за 2019г. е в размер на 13 292 830 лв.
Приходи за делегирани от държавата дейности
в размер на 8 356 249 лв.
1. Обща субсидия в размер на
7 510 765
лв.
2. Собствени приходи за делеги- 70 125 лв.
рани бюджети в „Образование”
3. Средства на разпореждане 30 267 лв.
от ЕС
4. Преходен остатък от държавни 805 626 лв.
дейности
Приходи за местни дейности в размер на
4 936 581 лв.
1. Данъчни приходи
838 500 лв.
2. Неданъчни приходи
2 045 400
лв.
3. Обща изравнителна субсидия 1 600 500
лв.
4. Целева субсидия за
424 000 лв.
капиталови разходи
5. Целеви трансфер за зимно 49 300 лв.
поддържане и снегопочистване
6. Временни безлихвени заеми 2 439 136
лв.
7. Погашения по дългосрочни 2 516 608
заеми
лв.
8. Отчисления по ЗУО /внесени/ 73 125 лв.
9. Преходен остатък от 2018 г. 129 478 лв.
1.2. РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходите по бюджета за 2019г. са балансирани
с приходната част и са в размер на 13 292 830 лв.
1. Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 356 249 лв. в т.ч. за
капиталови разходи 195 013 лв.
2. Разходи за делегирани от държавата дейности финансирани от местни данъци и такси
(дофинансиране) в размер на 254 000 лв.
3. Разходи за местни дейности в размер на
4 682 581 лв. в т.ч. за капиталови разходи
631 158 лв.
Общия размер на капиталовата програма за 2019
г. на Община Левски е 826 171 лв. с източници
на финансиране, както следва:
1. Целева субсидия за
424 000 лв.
капиталови разходи
2. От собствени приходи
207 158 лв.
3. От преходен остатък
195 013 лв.
1.3. Разпределението на преходния остатък,
реализиран към 31.12.2018 г.
1.4. Прие разчет за разходите, финансирани с
приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи.
2. Прие следните лимити и разходи:
2.1 Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
2.2. Разходи за представителни цели - 16 700 лв.
1. На кмета на общината
9 100 лв.
2. На Кметове на кметства и 7 600 лв.
кметски наместници:
(годишно)

Над 2000 жители
От 1000 до 2000 жители
Под 1000 жители
За кметски наместници
3. На общинския съвет

1 150 лв.
800 лв.
580 лв.
285 лв.
4 550 лв.
(годишно)

4. Финансови средства за
500 лв.
(на кметство)
провеждане на сборове на
кметства
2.3. За финансиране културния календар на
Община Левски за 2019 г. - 30 000 лв.
2.4. Разходи за погребения - до 100 лв.
2.5. Помощи по Решение на Общинския съвет
в размер на - 15 000 лв.
1. За кръводаряване
20 лв.
(кръводарител)

2. За лица бъбречно болни на
хемодиализа и бъбречно транс90 лв.
(месечно)
плантирани на територията
на човек
на Община Левски
3. Утвърди списък на длъжностите, които имат
право на транспортни разходи, като средствата
са в размер до 100% от цените на абонаментните
карти за пътуване във втора класа по железопътния
транспорт и до 100% - по автомобилния транспорт,
от стойността на разхода от местоживеене до
месторабота и обратно съгласно указанията на
МФ и МОН.
4. Утвърди разчета за субсидии на организации с
нестопанска цел и дружества със 100% общинско
участие:
1. За спортни клубове
(Разпределението на субсидията ще
се извърши от комисия, съставена
от представители на клубовете, съвместно с представители на Общинска
администрация и Общински съвет.)

120 000 лв.

2. За читалища

(Разпределението на субсидията ще
се извърши от комисия, съставена
от представители на читалищата,
съвместно с представители на Общинска администрация и Общински
съвет.)

360 620 лв.

5. Упълномощи Кмета със заповед да определи
общия размер на средствата за работно облекло
и диференцирано по дейности в рамките на
разчетените средствата по разходната част на
бюджета.
6. При продажба или отдаване под наем на имоти,
които са предоставени за управление на кметовете
на кметства, не по-малко от 30% от средствата
се предоставят по бюджета на кметството и се
изразходват за дейности от местно значение.
7. Определи числеността на персонала в общинска
администрация и разпределението на плановите
разходи за заплати за 2019г.
8. Числеността на персонала за ДДД във
функцията „Здравеопазване” се определя от кмета
на общината в рамките на средствата, определени
от стандартите и утвърдените размери по т.7 от
настоящото решение.
9. Утвърди разходите на Общинските предприятия,
както следва:
1. ОП „БКС”
883 716 лв.
2. ОП „СИОР”
79 000 лв.

3. ОП „Социален патронаж”
283 770 лв.
10. Одобри индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз, в
размер на 3 499 147 лв.
11. Одобри бюджетната прогноза на Община
Левски за периода 2019г. – 2021г.
12. Определи разпоредителите с бюджет от
по-ниска степен по бюджета на община Левски.
13. Одобри намеренията за поемане на нов
дългосрочен дълг по чл.13, чл.14 и чл.17 от ЗОД
през 2019г.
14. Определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019г. в размер на 551 394 лв.
15. Определя максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г.
в размер на 3 308 366 лв.
16. Задължи кмета да разпредели и утвърди
одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация, по тримесечия
и по второстепенни разпоредители.
17. Общински съвет упълномощи Кмета,
в изпълнение на решения, за предоставяне
на временни безлихвени заеми от бюджета
на Общината в частта за местни дейности за
извънбюджетни сметки на проекти по Оперативни
програми, да актуализира с гласувания размер,
приходната част на общинския бюджет по §§ 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средствата от Европейския съюз.
18. Оправомощи кмета на общината, при
възникване на неотложни и доказани потребности
през бюджетната година и при спазване на общия
размер на бюджета, да:
1. Изменя размера на бюджетните кредити
за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност,
без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2. Прехвърля бюджетни кредити за различни
видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
19. Възлага на Кмета на общината:
1. Да определи конкретните права и
задължения на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
2. Да ограничава или спира финансирането на
бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина
и разписаните правила по Системата за
финансово управление и контрол /СФУК/.
20. Да разработва и възлага подготовката на
общински програми и проекти и да кандидатства
за финансирането им със средства по структурни
и други фондове на Европейския съюз и на други
донори по национални програми и от други
източници за реализиране на годишните цели
на общината за изпълнение на общинския план
за развитие.
21. Да кандидатства за средства от централния
бюджет и други източници за финансиране и за
съфинансиране на общински програми и проекти.
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Любка Александрова: Наградата „Най-зелена община“
за община Левски е признание, че сме в правилна посока
(Продължение от 1-ва страница)
Любка Александрова е първата жена кмет в
историята на община Левски. Тя е възпитаник на
СУ„Крум Попов” в града. Висшето си образование
е завършила в Бургаския свободен университет,
където става магистър по право. Работи като адвокат.
С политика се занимава активно от шестнадесет
години. Преди да стане кмет на община Левски
е била два мандата общински съветник. Кмет на
общината е от 2011г.
- Г-жо Александрова, вашата община спечели
авторитетния конкурс „Най-зелена община“,
организиран за четвърти път от „Екопак България”. Какво означава тази награда за Вас и
за общината?
От една страна се радвам на оценката, тъй като
екипът на общ. администрация провежда уверено,
практично и последователно вече много години
различни политики и проекти на територията на
община Левски насочени към подобряване на
околната следа и повишаване информираността
на населението и изграждане и надграждане на
екологичното съзнание на гражданите. От друга
страна, наградата е и признание от страна на водеща
в бранша организация като „Екопак България” че
работим на национално ниво. През 2012 година
получихме и наградата на МОСВ „Зелена община”… Така че, наградите са плод на усилията на
всички колеги и ни дават увереност, че вървим
по правилния път и то успешно.
- Разделното събиране на отпадъци от опаковки
и рециклирането им е жизнено важен процес
за устойчивото развитие на всяка общност.
Какви мерки предприемате, за да увличате все
повече свои съграждани да участват активно
в него?
Разделното събиране на отпадъци и рециклирането е цел на една оптимизирана система на
третиране на отпадъците от бита. В България
националното законодателство все още не е създало нормативна база, която по един безспорен

начин да регулира този процес. До голяма степен
процесът е формален, трудно контролируем и не
особено ефективен. Общините са затруднени, а
и доста ограничени в предприемането на мерки,
тъй като имат единствено контролни функции,
но не и ресурс за истински и сериозен контрол.
Община Левски не прави изключение. Така остава постоянна възпитателска работа на терен,
ежегодно правим многократни срещи с гражданите по квартали, за да изясняване нуждата и
предимствата на разделното събиране на отпадъци
и рециклирането им. Всяка година раздаваме и
по 100 бр. компостери. Вече три години работим
по един българо-швейцарски проект на ПУДООС
за изграждане на пилотен център за събиране на
опасни отпадъци от бита. Четири години подред
правим кампании за разделно събиране на ИУЕЕО,
НУБА ИУГ, в това число и на опасни отпадъци от
бита с мобилен пункт. С ЕКОПАК имаме договор
от 2007г., като още през 2003г. стартира система
за разделно събиране на отпадъци от опаковки по
проект на община Левски в кампанията „За чиста
околна среда” на ПУДООС. Хората помнят все още
така наречения еко-център, в който се предаваха
отпадъци от опаковки срещу възнаграждения.
- Зеленото мислене е мода в обществото
напоследък. Как мотивирате служителите на
общината, жителите й да се отнасят отговорно към околната среда – налагате ли глоби
на нарушителите или залагате на вдъхновяващ
пример?
От около година сформирахме екипи от инспектори, разпределихме град Левски на няколко
района и на всеки район поставихме конкретен
отговорник, който ежедневно е на обход в района
си и наблюдава за чистотата, за възникнали проблеми от комунално – битово естество и вкл. за
разделното отделяне на отпадъка, в т.ч. отделно
рециклируеми, зелени, строителни отпадъци,
сгур и други. Ефектът е голям. Инспекторите
връчват предписания, съставят актове, обясняват

на гражданите как, съгласно Наредба №11 на
общината, могат да се справят с боклуците от
различно естество. Осъществяват пряка връзка
с БКС-Левски и при нужда, БКС се отзовават
незабавно.
- С какви проблеми по отношение на екологосъобразното поведение се сблъсквате в
ежедневието си на кмет на община и какви
са решенията, които според Вас работят за
Вашата общност?
Доста често се сблъскваме с въпроси и проблеми поставяни от гражданите, като: Къде да
се изхвърли определен отпадък. Защо например
не е достатъчно добре уредена системата със
събирането на специфични потоци, като например прозоречното стъкло, което е в групата на
строителните отпадъци. Връщам се в началото
на интервюто. Много от изискванията в нормативната база по отношение на потоците отпадъци
не е достатъчно добре уредена в държавата ни.
Определени отпадъци дори няма на кого да бъдат предадени и не е уреден въпросът с тяхното
оползотворяване или обезвреждане в България.
Ние също срещаме трудности, за да отговорим
адекватно на гражданите. В друг аспект, често
се сблъскваме и със съпротиви, като: „Ние затова си плащаме, за да чистите”. Истината е, че
заплащането, в случая такса смет, която определя
общината, не достига като финансов ресурс, за
да покрие всички услуги по чистотата, защото
е съобразена с фактора – социална поносимост.
В този смисъл залагаме на разумното, екологосъобразно мислене на гражданите, респективно на
екологосъобразното поведение. Да пазим чисти
населените места, да минимизираме отпадъците,
да използваме правилно създадените системи и
да сме разумни по отношение и на семейните
бюджети.
Интервю на ЕКОПАК

Въведен в експлоатация е път по проект на Община Левски
С разрешение за ползване от 15.02.2019 г. на
Дирекция за национален строителен контрол/
ДНСК/ към МРРБ е въведен в експлоатация
строеж „Рехабилитация и реконструкция на
общински път PVN 1110 Обнова–Каменец от път
I -3 км 6+ 800, км 0+000/работен км/ до км13 +
868, км 7 +068/работен км/”с местоположение
с.Обнова и възложител Община Левски.
Държавна приемателна комисия /ДПК/ назначена със заповед № РД-19 – 104 от 18 .01.2019г.за
установяване на годността за ползване на строеж
„Рехабилитация и реконструкция на общински
път PVN 1110 Обнова–Каменец от път I -3 км 6+
800, км 0+000/работен км/ до км13 + 868, км 7
+068/работен км/”с местоположение с.Обнова.
Въз основа на направените констатации с протокол от 07.02.2019г. прие строежа, който може
да се ползва по предназначение и предложи на
Началника на ДНСК да издаде разрешение за

ползване.
Ремонтът на пътя от общинската пътна мрежа
е по проект на Община Левски и община Турну
Мъгуреле по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния–България
2014-2020г. Община Левски, като партньор по
проекта, сключи договори с изпълнителите на
обществени поръчки по проекта и през месец
март 2018 г.започна строителството на пътния
участък от общинска пътна мрежа, част от
републиканската пътна мрежа.
Началото на пътният участък е в с. Обнова
на кръстовище (открит път), а краят е връзка с
рехабилитиран път. Път PVN 1110 Обнова-Каменец с общата дължина е 7 068,00 м., от нея 2
268 м. е през населено място с.Обнова.
Изпълнителят на обекта за рехабилитацията
и реконструкцията на общински път PVN 1110
Обнова–Каменец от път I-3 км 6+800, км 0+000

(работен км) до км 13+868, км 7+068 (работен
км) е „Техно Строй България”ООД гр.София,
финансиран по Програма Interreg V-A Румъния–България и по договор за предоставяне на
национално съфинансиране” на обща стойност 4
306 123,09лв. Строителният надзор при извършването на рехабилитацията и реконструкцията
на общинския път упражни „Проект Експерт
Контрол”ЕООД гр.Самоков.
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Благотворителна томбола за лечението на Ангел Христов
Благотворителна томбола „Нека отново да подСпециален спортен поздрав за Ангел отправиха с тази благотворителна кауза.
крепим Ачо!” организираха Анелия и Мариела и двама малки талантливи футболисти, които под
Вярваме, че със събраната сума от 826,26 лв.,
Любенови със съдействието на СУ„Крум Попов” ръководството на г-н Тихомир Иванов демонстри- сме успели да помогнем на Ангел и близките му
на 11 февруари във физкултурния салон на учи- раха различни футболни трикове.
в тяхната битка!
лището.

Ангел Христов е на 26 г. от гр.Павликени и има
поставена диагноза „Сарком на Юинг”, с която
се бори вече пет години.
Събитието беше организирно в подкрепа на Ангел за пълното му възстановяване след успешната
операция в Турция.
Участие в тази добра кауза взеха ученици от
всички класове, като най-активни бяха децата от
начален етап. Те бяха приготвили над 70 сладки
и солени изкушения с помощта на своите родители. Началото на този малък празник сложи
Ивая Христова със стихотворение за Добротата
– „Месия на човешката душа” и ВГ„Фортисимо”
с ръководител г-н Мартин Иванов.

Вярваме, че той ще оздравее и ще си върне
Събитието беше официално открито от г-жа усмивката!
В.Дженева – директор на СУ„Крум Попов”. Тя
И вярваме, че докато има добри хора с големи
приветства всички участници и гости, сред които сърца, ще има и надежда за живот!
бяха зам.кмет на община Левски г-н К.Домеников,
Бъдете здрави, вършете добрини и не забравяйте
гл.експерт „Образование, култура и спорт” г-жа да предадете нататък!
П.Чолакова, която също изказа своя поздрав и
От организаторите
призова да сеем и възпитаваме добро,както в нас,
така и в децата ни! Други официални лица бяха
председателя и секретаря при НЧ„Георги Парцалев-1901” г-жа С.Йорданова и г-жа С.Сашкова ,
Павел Генов – представител на радио „Левски”,
спонсори, на които изказваме огромната си благодарност.
Благодарим на всички участници и техните семейства, на всички ученици, учители и дарители,
че отделиха от времето си, за да бъдат съпричастни

Талантите на СУ„Крум Попов” ще участват в Националния кръг
на Фестивала за авторската драматургия и театър на Английски език
Председател на комисията по оценяване на постановката бе госпожа Светослава Илиева-старши
експерт по чужд и майчин език – РУО-Плевен,
а експертното жури се състоя от учители по английски език-госпожа Славка Ленкова, госпожа
Теменужка Янева и госпожа Силвия Сашкова,
секретар на НЧ„Георги Парцалев-1901”. След
като се наслади на изпълнението, журито заседава
и попълни индивидуални оценъчни карти, след
което съобщи своята обобщена оценка.
Групата „Английски чрез театъра” успешно се
Областен кръг на Фестивал на авторската драма- класира напред за Национален кръг на Фестивала,
тургия и театър на Английски език се проведе на където ще представя училището , общината и
1 февруари 2019г. в СУ„Крум Попов” град Левски. област Плевен за четвърта поредна година.

Талантите на СУ„Крум Попов“ участват във
втора възрастова група с авторска пиеса. Елеонора Димитрова Георгиева (XI клас) е автора
на оригиналния сценарий, озаглавен The truth
(„Истината”). Нека пожелаем на нашите таланти – Магдалена Рачева, Петя Асенова, Теодора
Веселинова, Христо Методиев, Крум Атанасов,
Красимир Мутафчиев, Елеонора Георгиева, Елена
Асенова и Сибелджан Салим, здраве и успех на
Националния кръг, който ще се проведе на 9-10
март 2019г. в град Враца! Гордеем се с вас, мили
момичета и момчета!
Ваня Великова и Анелия Кирчева-Любенова,
СУ„Крум Попов” гр.Левски

НЧ„Георги Парцалев-1901” гр.Левски
се присъедини към Кампанията „Капачки за бъдеще”
НЧ„Георги Парцалев-1901” гр.Левски се приПризоваваме всички желаещи, който искат да се
съедини към Кампанията „Капачки за бъдеще”. включат в Кампанията, да донесат пластмасови
От 5 февруари читалището е пункт за събиране капачки в читалището всеки делничен ден от
на пластмасови капачки.
8:00ч до 17:00ч.
Те ще се предават през пролетта и есента в
централните пунктове в страната.
Всички събрани капачки ще се рециклират, а
с парите от тях ще се купят кувьози за малки
общински болници в страната.
Силвия Йорданова
НЧ„Георги Парцалев-1901” гр.Левски

Култура
За народната памет и национално самосъзнание
Студенти от НАТФИЗ и департамент „Театър”
на Нов български университет представиха музикално-поетичния театрален спектакъл „Памет”
в деня на 146-та годишнина от гибелта на Васил
Левски в НЧ„Георги Парцалв-1901”, по покана
на кмета на община Левски Любка Александрова
и с подкрепата на МКБППМН.
Най-ярките и незабравими стихове на Христо
Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, Дамян Дамянов и други емблематични възрожденски творби
оживяха с атрактивната сценография и акапелни
изпълнения на българските народни песни – „Зайди, зайди”, „Женала е дюлбер Яна”, „Даваш ли,
даваш Балканджи Йово”.
Интересната режисура с етюди, сериозен повик за национално самосъзнание проникващ в
пасивността на робската покорност, приковаха
вниманието на публиката в Левски. Музикално-поетичния театрален спектакъл провокира
паметта с болезнените емоционални и мисловни

изригвания на свободния човешки дух и будна
съвест.
"Паметта е основното нещо, което крепи
народния дух. Паметта ни кара да си спомняме
кои сме…" убеден е младият режисьор Владимир
Мастиков. Спектакълът се противопоставя на нашумелия напоследък, гърмящ псевдопатриотизъм
с ясното съзнание за вълнуващото, но и болезнено
преживяване, което ще предизвика за да пробуди
топлото чувство за общност на народа.
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Децата от ДЯ„Еделвайс”
почитат паметта
на Апостола
Васил Левски остава завинаги в българската
история и памет, като най-голямата фигура в
националното ни освободителното движение.
Неговият плам, вяра в народа и отказ от примирение са мерилото, което вдъхновява поколения
българи. Неговите завети, които и днес са актуални, продължават да бъдат сред най-важните
морални стожери на българите.

"Дела трябват, а не думи."
"Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или
вечен живот."
"Днешният век е век на свободата."
"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя,
губя само мене си."
ДЯ„Еделвайс” гр.Левски

В памет на Васил Левски
По повод 146 години от гибелта на Васил Левски, членовете на клуб „Млади възрожденци”
при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци, се събраха
в библиотеката и прочетоха откъси от книгите
„Пътят към Къкринската голгота”, „Родове на
Васил Левски и негови сподвижници”.
Учениците си припомниха своите произведения
от книгата „Ние, младите възрожденци”, издадена от Общобългарски комитет „Васил Левски”.
Младите възрожденци почетоха паметта на безсмъртния Апостол развявайки знамето на клуба
с неговия образ.

Сбирката на младите възрожденци завърши с
думите: „Ние знаем и помним! Васил Левски е
в нас, в нашите сърца и души!”
Петранка Стефанова
ръководител на клуб „Млади възрожденци”
при НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци

Общество
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Община Левски и ПГССТ„Н.Й.Вапцаров”
организираха среща със земеделските производители
Община Левски и Професионална гимназия по
селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров”организираха на 28 януари среща със земеделските
производители в общината за постигане на взаимодействие и партньорство при реализиране на
общите цели за обезпечаване на сектора с квалифицирани кадри и обновяване на материално
техническата база /МТБ/ с негова подкрепа.

Срещата, първа по рода си, откри кметът на общината Любка Александрова, като обърна внимание
на факта, че кадрите които подготвя училището
са свързани със земеделието и селското стопанство, с производството, и ако някой може да има
интерес, то това са земеделските производители
и кооперации на територията на общината.
Общината търси начини да подпомага училищата в общината, които през последните години

изпитват сериозни трудности.
Да се потърси причината за намаляване на броя
на учениците в професионалната гимназия , отрано,
заедно със земеделските производители ,които
имат най-актуална информация за необходимостта
от кадри в земеделието, за да се намери начин за
решаване на проблема със събиране на ученици
в професионалната гимназия, определи целта на
срещата г-жа Александрова.
Директорът на ПГССТ„Н.Й.Вапцаров” инж.
Йордан Димитров представи възможностите за
обучение, които предлага професионалната гимназия.
В нея вече има защитени паралелки, предвид
намаляване на броя на учениците, демографски
проблем, за да се защитят професиите. През тази
година професионалната гимназия е заявила паралелка „Механизация на трайните насаждения”.
Освен придобитата специалност учениците взимат
и книжка категория „Ткт”. Заявена е и защитена
паралелка „Автомонтьор” и паралелки „Монтьор
на транспортна техника” и „Електронна търговия”.
През повече от 70 годишна си история училището се стреми да произвежда кадри, които да
задоволяват изцяло пазара на труда в селското
стопанство, но сега виждат, че има проблем. Кадрите, които завършват земеделското училище се
реализират в други направления, а вече е трудна
и самата издръжка на училището.

Над 6000 са обучените кадри през изминалите
години, но една много малка част от тях продължават по специалността.
В опита си да отговори на съвременните тенденции в професионалната гимназия се стремят
да модернизират материална база.
През миналата година тя получи нов трактор
NEW HOLAND TD 110 D – производство 2018
г. за спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда”, модул „Модернизиране на системата на
професионалното образование”, а през тази ще
кандидатства за инвентар. По информация на
Бюрото по труда, най-голям глад за кадри има в
сферата на земеделието и училището се опитва да
предлага това, което се търси на пазара на труда.
Безспорно, много и различни са причините за
отлива на кадри от земеделието, коментираха
участниците в срещата. Някои предложиха запознаването на подрастващите със земеделието и
земеделската техника, която вече е изключително
модерна да става в ранна детска възраст.
Как да бъдат привлечени младите хора в този
сектор е въпросът ,който ще търси във времето
своето правилно решение.
Сред възпитаниците на училището е Офицер на 2018 година – капитан ІІІ ранг Николай
Цонев командир на корвета „Бодри“.

Кметът на Община Левски назначи
трима вишисти по програма „Старт на кариерата”
Община Левски продължава по традиция да
дава шанс на младите хора.
На 1 февруари Вилислава Палащурова – магистър от СА„Д.Ценов” гр.Свищов, Елеонора
Иванова – бакалавър от ТУ Габрово и Виктория
Петрова – бакалавър на СА„Д.Ценов” гр.Свищов
подписаха девет месечните си трудови договори
по програма „Старт на кариерата” в кабинета на
кмета на община Левски Любка Александрова.
"Радвам се, че започвате при нас" каза Любка

Александрова и пожела на добър час и успешен
старт на кариерата на младите вишисти, на които
е осигурена възможност за придобиване на опит
и трудов стаж в отделите на общинска администрация – образование, обслужване на граждани
и общинска собственост.
На помощта и опита на колегите в отделите и
на знанията които са получили в университета
ще разчитат новоназначените, за които днес е
първият работен ден.

Безработните дължат месечно по 22,40 лв. за здравни вноски
От 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят
задължителните си здравни вноски (например
трайно безработни, които не получават обезщетение
за безработица и не се осигуряват от държавата и
др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи
се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 22,40 лева. Със Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. от 1 януари 2019 г. е определен
нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния месечен
осигурителен доход - 3000 лв. Според Закона за
здравното осигуряване, неосигурените на друго
основание се осигуряват върху доход, не по-малък
от половината от минималния месечен размер на
осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска
се изчислява в размер на 8% върху не по-малко
от 280 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.
От НАП напомнят, че срокът за внасяне на
тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за
месец януари 2019 г. трябва да се внесе най-късно

до 25 февруари 2019 г.
От НАП напомнят също, че всички, за които
възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация
Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията
по постоянен адрес, в срок до 25-то число на
месеца, следващ месеца, за който е възникнало
задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари 2019 г. трябва
сами да внасяте здравноосигурителни вноски,
то следва да подадете декларация Образец 7 до
25 февруари. Санкцията за неподаване на тази
декларация е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите,
които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват,
ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се
брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ,
платена от Националната здравноосигурителна
каса. Здравноосигурителните права на гражданите, които са с прекъснати здравноосигурителни
права се възстановяват, при условие, че заплатят

всички дължими здравноосигурителни вноски за
последните 60 месеца. Правата се възстановяват
от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят
периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП
на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и
по телефона на 0700 18 700 на цената на градски
разговор от цялата страна. Услугата е автоматична
и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава
данни и за всички месеци и години, за които не
са платени задължителните здравноосигурителни
вноски. Справката за здравен статус по телефона
работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Култура
"Баба Марта бързала - мартенички вързала"
От началото на месец февруари членовете на
На 1 март мартеничките ще бъдат раздадени
клуб „Сръчни ръце” при НЧ„Съзнание 1894” на деца от детската градина и на възрастни хора
с.Асеновци ръчно изплетоха и изработиха раз- от селото.
лични мартеници- от традиционните Пижо и
Пенда до нови модели гривни, колиета и детски
мартенички.
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ОБЩИНСКО РАДИО ЛЕВСКИ
НАШЕТО И ВАШЕ РАДИО
Най-бързият начин да научите местните новини!
Всеки делничен ден от 16:05ч. Вие сте с един добър
приятел и събеседник - Общинско радио Левски.
Информационно-музикалната програма Ви предлага
и репортажи от мястото на събитието, интервюта по
актуални теми и проблеми, възможност да получите
отговор на въпрос, който Ви вълнува.

Годишната абонаментна такса
е само 10 лв.
За всяка обява, реклама и съобщение
цената е само 2.40 лв. за едно излъчване.

С част от изработените мартеници подредихме
изложба, която може да се види в читалището до
края на месеца.

Да са живи и здрави жените от клуб „Сръчни
ръце”, все така пъргави, отзивчиви и иновативни!
Петранка Стефанова
читалищен секретар

Работилница за мартеници
в НЧ„Пробуда-1928” с.Малчика
Работилница за мартеници беше организирана в
НЧ„Пробуда–1928” – Малчика, съобщава секретарят на читалището Валя Йорданова.
Доброволци на читалището се включиха в изработването им, за да може да е пълна кошницата
на Баба Марта с мартенички.
С тях ще бъдат зарадвани децата от детската градина, посетителите на пенсионерския клуб, както
и работници и служители от местни учреждения
и фирми, за да са всички здрави и щастливи.

Карина Александрова
е първата жена – резидент диджей в Live club Eleven
Нашата съгражданка Карина Александрова
покорява Софийската сцена и жъне музикални
успехи в сферата на диджейството.
Тя е първата жена, която става резидент диджей
в Live club Eleven/11 – клуб за изпълнение на
жива музика с известни български изпълнители
от X-factor, Дуо Експоуз и гости изпълнители
от далечната Куба. Заедно с тях, Кари завладява
сърцата на публиката с кавъри на хитове от 80-те
до днес в стиловете поп, рок, регетон, r'n'b, хаус,
както и известни български песни.

Вашето радио Ви очаква !

ВЕСТНИК ЛЕВСКИ ДНЕС
Това е мястото за вашата реклама, обява и бизнеспредложение.
За всяка публикация на първа страница
се заплаща по 0,60 лв./см2,
а на всяка друга страница по 0,30 лв./см2.
Заявените за вестника
реклами, обяви и бизнеспредложения,
Ви гарнатират
и едно безплатно излъчване
по Общинско радио Левски.
Телефони: 0650 8 30 87 / 0887 829 887
са отворени за вас!
Може да ни пишете и на адреси:
l.h.h@abv.bg / radio_levski@abv.bg

ВК„Единство-13” гр.Левски
ще поведе Годишно събрание
на 1 март

Национален туристически поход
„По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица”,2019г.
група и индивидуални пълнолетни лица са публикувани на сайта на РУО–Плевен. Крайният срок
за подаване на писмени заявки е 30 април 2019
г. на електронната поща на Областна администрация – Враца: obl-vr@vratsa.government.bg или
на адрес: гр.Враца 3000, бул.„Демокрация”№1.

Областна администрация – Враца организира
провеждането на 73-ия Национален туристически
поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица ”, 2019 г.
Регламентът за участие в туристическата проява,
заявка за участие на ученическа и туристическа

Телeфони:
0650 8 30 87 / 0887 829 887
са отворени за вас!
Може да ни пишете и на адреси:
l.h.h@abv.bg / radio_levski@abv.bg

Управителният съвет на
ВК„Единство-13”гр.Левски
уведомява членовете на кооперацията, че на
1 март/петък/ от 9.00ч. ще се проведе
Годишно отчетно събрание на кооперацията
в салона на първия етаж в Административната сграда на кооперацията .
ВК„Единство-13” гр.Левски
кани всички свои членове
да присъстват на събранието.

