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●Година XI, бр.5 (123), 30 май 2019 г.

Внушителен празник на словото и духа български в град Левски на 24 май
Кметът на община Левски Любка Александрова
награди Учител на годината и осем ученика
от 12 клас за високи постижения.
Празнично шествие под звуците на химна „Върви,
народе възродени…” и концерт-изява на волята за
просвета и духовност събра на площада жителите
на град Левски в знак на почит и признателност
към делото на светите първоучители Кирил и Методий, към призваните да образоват, съхраняват
и развиват културното ни наследство.

бъдещето ще градят образовани, духовно богати, разумни и мъдри наследници на славното ни
минало.
С тържествен ритуал за знамената на Република
България, Община Левски, Общински комитет
„Васил Левски” и училищата, с „Ботев марш” на
мажоретките на гр.Левски и стихове на децата от
ДГ„Локомотив” за „Буквите на Кирил и Методий”
и песента „Буквички родни познати” започна
внушителния празник в гр.Левски.
Община Левски, Народно читалище „Георги
Парцалев-1901”, детските градини „Слънце” и
„Локомотив”, СУ„Крум Попов”, ОУ„Максим Горки”, ПГССТ„Н.Й.Вапцаров”, ОУ„Христо Ботев”
с.Българене, Общински комитет „Васил Левски”,
Духовата музика, гражданите на град Левски,
направиха този ден светъл и пълнокръвен със
светлината и жизнеността на младостта, с вярата,
че силата на духа не остарява и надеждата, че

Награда, почит и уважение за учителя!
Красива грамота, специална статуетка, училищен звънец, книга!
Тези отличия получи Галя Петрова Любенова
– главен учител в СУ„Крум Попов” гр.Левски на
тържествена церемония в София.

На 10.05.2019г. Синдикатът на българските
учители проведе Заключителен етап на XXII-я
Национален конкурс „Учител на годината”.
На Учителя – мисия, призвание, вътрешна потребност и осъзната отговорност е посветено
това престижно и ярко събитие, на което лично
присъстваха:
– Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република
България
– Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката
– Деница Сачева – зам.министър на МОН
– Пламен Димитров – Президент на КНСБ
– Йорданка Фандъкова – Кмет на София
– Представители на РУО – София и страната
– Журналисти
Цел на конкурса е да обогати духовното стимулиране на учителите и да привлече вниманието на

отговорните институции и широката общественост
за издигане авторитета на учителската професия.
Тази година жури от учени и специалисти в
педагогическата наука и практика номинира 102
участници в 10 направления.
Високия приз „Учител на годината” получиха 34
учители, а останалите 68 – Специалната награда
на Председателя на СБУ.
В Направление „Начално образование” за доказан висок професионализъм и усет към новото
и нестандартното и безспорни морални качества
високото отличие „Учител на годината” получи
Галя Петрова Любенова – главен учител в СУ„Крум Попов” гр.Левски.
Честита награда!
Да бъдеш Учител на годината е не само чест,
но и сериозна отговорност.
ОбщКС на СБУ–Левски желае на госпожа Любенова здраве и успех в благородното просветителско дело!
Носителите на приз „Учител на годината” получават и отличие на МОН – „Неофит Рилски”,
а на 24 май са поканени за почетни гости на
официалния прием на Президента на Република
България.
ОбщКС на СБУ–Левски честити 24-ти май – Ден
на славянската писменост и българската просвета
и култура на всички, които работят в областта на
образованието.
Желаем здраве, лично щастие, професионални
и творчески успехи!
Напред, Науката е Слънце!

(продължава на 4-та стр.)

Учители от ДГ„Слънце”
с призови места в конкурс
Педагогически екипи от ДГ„Слънце”, гр.Левски
получиха високи отличия за представените си
проекти в Областния конкурс-изложба за учебни
помагала и пособия „В света на природата – Моето
семейство” в град Плевен.
Проектът „Моят безопасен път” спечели престижното първо място сред много други продукти, изработени от деца, учители и родители.
Образователният продукт е авторски проект на
Севдие Алиева, всеки елемент е ръчно изработен
с помощта на екип от учители – Моника Иванова,
Ангелина Ангелова и Пенка Георгиева. Продуктът
е предназначен за работа с деца от предучилищна възраст /3-6 г./ по БДП в детската градина и
семейството.
Проектът „Мамина и Бабина престилка” спечели второ място в областния конкурс. Продуктът
е авторски проект на учителите Катя Ганчева и
Виолета Видолова. Дидактичните помагала са
изработени от текстилни материали. Престилките
имат множество елементи, фигурки и герои от
приказки.

Представените проекти са сред шестте класиОбщКС на СБУ–Левски
рали се от област Плевен.
Председател – Дора Давидова
ДГ„Слънце", гр.Левски
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 25 АПРИЛ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 606 прие докладите за изпълнението на читалищната дейност с приложените към тях отчети за разходи през 2018г. на:
НЧ„Съзнание-1894“ с.Асеновци; НЧ„Просвета-1927“ с.Аспарухово; НЧ„Н. Й.Вапцаров-1919“
с.Божурлук; НЧ„Гео Милев-1895“ с.Българене;
НЧ„Георги Сава Раковски-1901“ с.Изгрев; НЧ„Надежда-1902“ с.Козар Белене; НЧ„Г. Парцалев
-1901“ гр.Левски; НЧ„Пробуда-1928“ с.Малчика;
НЧ„Светлоструй-1903“ с.Обнова; НЧ„Съгласие-1895“ с.Стежерово; НЧ„Григор Вачков-1911“
с.Трънчовица и НЧ„Осъм -1894“ с.Градище.
Не приема доклада за дейността и представения отчет за 2018г. на НЧ „Васил Левски-2005“
гр.Левски.
● С решение № 607 прие Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Левски за 2019г. и
програма за занимания по интереси през 2019г.
/приложение към чл.1.3. на Специфична цел 1
от Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в
Община Левски за 2019г.
● С решение № 608 актуализира Програмата за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2019г. в Община Левски както
следва:
1. Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община
Левски възнамерява да предложи за продажба”
със следните имоти:
1.1. 84.00 кв.м., съставляващи част от поземлен
имот с идентификатор 43236.401.2950, целият
с площ 3490.00 кв.м. с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър,
която част според изготвения проект за изменение на подробния устройствен план – план за
регулация за кв.58а по ЗРП на гр.Левски попада
в нов имот с проектен № X-3481 в кв.58а по ЗРП
на гр.Левски, съответно нов имот с проектен
идентификатор 43236.401.3481 с площ 1455.00
кв.м. с трайно предназначение на територията:
урбанизирана с начин на трайно ползване: за
фирмена производствена дейност.
1.2. 559.00 кв.м., съставляващи част от поземлен
имот с идентификатор 43236.401.2950, целият
с площ 3490.00 кв.м. с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-182/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на

Агенция по геодезия, картография и кадастър,
която част според изготвения проект за изменение
на подробния устройствен план – план за регулация за кв.58а по ЗРП на гр.Левски, попада в
нов имот с проектен № XI-3482 в кв.58а по ЗРП
на гр.Левски, съответно нов имот с проектен
идентификатор 43236.401.3482 с площ 1939.00
кв.м. с трайно предназначение на територията:
урбанизирана с начин на трайно ползване: за
фирмена производствена дейност.
2. Дава съгласие за продажба на имота по т.1.1
от настоящото решение на Бойка Бориславова
Борисова, Здравка Бориславова Борисова, наследници на Дафина Величкова Минкова, наследници
на Борислав Борисов Минков и наследници на
Станка Петрова Маринова при продажна цена
756.00 лева без ДДС.
3. Дава съгласие за продажба на имота по т.1.2
от настоящото решение на Бойка Бориславова
Борисова, Здравка Бориславова Борисова, наследници на Дафина Величкова Минкова и Борислав Борисов Минков и наследници на Станка
Петрова Маринова, при продажна цена 5031.00
лева без ДДС.
4. Актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за
2019г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел IV. „Описание на имотите, които
общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване“, точка
В. „Закупуване на имоти“ със следните имоти:
4.1. 378 кв.м., съставляващи част от поземлен
имот № 2332, урегулиран в упи II, кв.58“а“ по
ПУП на гр.Левски, съответно част от ПИ с идентификатор 43236.401.2951 по КККР на гр.Левски,
собственост на Бойка Бориславова Борисова,
Здравка Бориславова Борисова, наследници на
Дафина Величкова Минкова, наследници на Борислав Борисов Минков и наследници на Станка
Петрова Маринова, която част според изготвения
проект за изменение на подробния устройствен
план – план за регулация за кв.58а по ПУП на
гр.Левски попада в поземлен имот с проектен
идентификатор 43236.401.3484, целият с площ
2572 кв.м. с начин на трайно ползване: за второстепенна улица.
4.2. 266 кв.м., съставляващи част от поземлен
имот № 2332“а“, урегулиран в упи II, кв.58“а“ по
ПУП на гр.Левски, съответно част от ПИ с идентификатор 43236.401.2952 по КККР на гр.Левски,
собственост Надя Василева Тодорова, която част
според изготвения проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за
кв.58а по ПУП на гр.Левски попада в поземлен
имот с проектен идентификатор 43236.401.3484,
целият с площ 2572 кв.м. с начин на трайно

ползване: за второстепенна улица.
5. Дава съгласие Община Левски да закупи
имота по т.4.1 от настоящото решение при цена
4082.40 лв.
6. Дава съгласие Община Левски да закупи
имота по т.4.2 от настоящото решение при цена
2872.80 лв.
7. Възлага на кмета на Община Левски да
сключи предварителни договори по чл.15, ал.3 и
ал.5 от ЗУТ, а след влизането в сила на проекта за
изменение на ПУП – ПР – да сключи окончателни
договори за прехвърляне правото на собственост.
● С решение № 609 отлага приемане на решение
за закупуване на предложената обособена реална
част от двуетажна административна сграда в кв.63
на с.Малчика, собственост на „БТК“ ЕАД, като
възлага на общинска администрация да преговаря за постигане на по-ниска цена и направи
експертна оценка за помещенията.
● С решение № 610 даде съгласие, Договор за учредяване безвъзмездно право на строеж, сключен
на 28.11.2016г. между Община Левски и ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, за
„Изграждане на център за събиране и съхраняване
на опасни битови отпадъци – гр. Левски“, върху
поземлен имот с идентификатор 43236.401.3474
(стар идентификатор: 436236.401.3261) с площ
3022 кв.м., съгласно КККР на град Левски, да
бъде удължен до 07.12.2019г.
Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите, следващи процедури за изпълнение
на настоящото решение.
● С решение № 611 отпусна финансови средства
на семейство с репродуктивни проблеми в размер
на 1500 лв. на лицето подало заявление с входящ
номер РД - 94.00-505/01.04.2019г.
● С решение № 612 отпусна финансови средства
в размер на 200 лв. за лечение на Валентина
Атанасова Русанова от с.Обнова.
Отлага молбата на Милчо Методиев Русанов от
с.Козар Белене, за следваща сесия на Общински
съвет.
● С решение № 613 отпусна финансови средства
в размер на 100 лв. на Анюта Анатолиева Кирилова от гр.Левски за погребението на съпруга
й, финансови средства в размер на 100 лв. на
Елена Александрова Михайлова от гр.Левски за
погребението на съпруга й, финансови средства
в размер на 100 лв. на Нели Петрова Конова от
гр.Левски за погребението на майка й.
Подробна информация за решенията на
Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на общината и в стая 305.

От Гергьовден до Черешова задушница ПА„Болар” с 12 % отстъпка !

За облекчаване на разходите в труден момент ПА„Болар” прави 12 % отстъпка от цената за прави паметни плочи и погребения
от Гергьовден до Черешова задушница.
Плочите за паметници с надпис от 6 май до 15 юни 2019г.:
60/40 см – 130 лв. / 50/70 см – 183 лв. / 60/80 см – 220 лв. / 60/90 см – 240 лв. / 70/90 см – 290 лв.
Единична ограда – 150 лв. / Двойна ограда – 180 лв.
Телефон за контакти: 0888 495 415, 0886 124 070 / гр.Левски, ул.„Александър Стамболийски” № 71

Общество

бр.5, 30 май 2019 г.

3

Буря и градушка нанесоха огромни щети в община Левски
На 6 и 20 май природната стихия унищожи
на 100% земеделската продукция в селата в
Българене, Асеновци, Малчика, Аспарухово,
Козар Белене и град Левски.
Пострадалите от градушката в с.Българене на
Гергьовден, получиха веднага подкрепа от Община Левски и Министерството на земеделието,
храните и горите.

с.Българене
Кметът на община Левски Любка Александрова
със заповед веднага сформира общински екипи,
които по подадените над 200 сигнала до кметство
Българене от граждани за поражения на частната
собственост, до 20 май извършиха огледи. Те
подготвят заявления до комисията по бедствия
и аварии и механизма на службите за социално
подпомагане…
Пострадалите от градушките стопани ще получат обезщетение. Това е заявил министърът на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Той заедно със зам.министър Атанас Добрев и
изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков са посетили засегнатия
от бедствието район на село Българене.
В проведената среща на земеделски производители и граждани на с.Българене са участвали и
Директора на фонд земеделие Плевен, Директора
на областна дирекция – Плевен, представител
на агенцията за борба с градушките, областния
управител на област Плевен Мирослав Петров, с
което е засвидетелствано сериозното отношение на
държавата, че в много скоро време земеделските
производители ще бъдат подпомогнати. 80% от
разходите на земеделците да бъдат поети от
държавата, след като бъдат обследвани пло-

щите, е заявено на срещата.
Кметът на община Левски отбеляза, че в лицето
на държавата има сериозен партньор и в много
кратко време на хората беше дадена надежда, че
не са сами в ледения ад… Огледани са и общинските обекти – училището, здравната служба и
покрива на църквата за да бъде направена оценка
на щетите за да бъде пуснато заявление до комисията по бедствия и аварии.
Пресцентър на МЗХГ: "Стопаните ще бъдат
компенсирани в две направления по съкратена
процедура. Регистрираните земеделски производители ще бъдат подпомогнати по линия на
държавната помощ за компенсиране на разходите, причинени от неблагоприятни климатични
събития. Те ще получат финансова подкрепа в
размер на 80% от направените разходи.
По второто направление ще се подпомогнат
малките нерегистрирани стопани с унищожена
продукция в дворовете и градините. За тях ще
бъде предоставено подпомагане по линия на държавната помощ de minimis на база на оценката
на щетите. Тези стопани ще подават документи
при кмета в общината."
На 20 май буря и градушка унищожиха и
земеделската продукция в селата Асеновци,
Малчика, Аспарухово, Козар Белене и град
Левски.

ката населени места. След разговор на кмета на
община Левски с директора на областната земеделска дирекция от 22 май комисии ще оценяват
и щетите в землищата за по-ясна представа за
размера на загубите.
Любка Александрова: "Разчистваме улиците,
там където има нанос на кал и паднали дървета.
Заедно с градушката бурята вчера изкорени и
изпочупи доста дървета и в Асеновци и наводни
главната улица в Малчика.
Работим сериозно, но на практика след като
за трета поредна година община Левски, и общините Летница, Свищов и Пордим са толкова
сериозно засегнати от градушките за този регион трябва сериозно да се помисли, а не само
да разчитаме на застрахователи и на това, до
колко може държавата да помага. Държавата
трябва да се включи с разработване на политики за района.Вече е видно, че задължително
трябва да се построят площадки за разбиване
на градоносни облаци.
В противен случай се опасявам, че догодина
застрахователите няма да искат да застраховат повече нашите площи и нашите населени
меса или ще го правят при непосилни, високи
застрахователи премии, което ще затрудни
хората допълнително.
Единствения по-сериозно развит поминък на
нашите общини, на който хората разчитат,
това е земеделието. Така, че ако няма сериозна
държавна политика региона да бъде защитен
по някакъв начин, мисля, че още повече ще се
обезлюди. Чувам хората да казват, че ще се
откажат да се занимават със земеделие, поради
случващите се беди. Отказвайки се да се занимават със земеделие те ще потърсят препитание в
чужбина или някъде другаде. Това не е добро…"

с.Асеновци - изкоренено дърво
Посевите на хиляди декари земеделска земя са
унищожени и загубите на земеделските производители са огромни. Отново от Община Левски се
предприемат бързи и адекватни мерки. Приемат се
Заявления за оценка на щетите, на земеделските
производители и граждани, които искат да им
бъдат оценени щетите в поразените от градуш-

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС
Колектива на Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров” – град Левски, всички обучаващи се в училището
ученици и курсисти, както и родители на учениците, изказват дълбока и искрена благодарност към всички работодатели от региона, оказали
съпричастност за модернизирането на материално-техническата база на гимназията.
За кандидатстването по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на
професионалното образование” с ПГССТ се сключиха договори за партньорство и съфинансиране от страна на ВК„Единство-13” – гр.Левски,
ЗПК„Напредък“ – с.Изгрев, ПТЗК„Единство” – с.Малчика, „АЖД-Агро”ЕООД – гр.Летница, ЕТ„Вики-98 – Людмил Ленков” – с.Българско
Сливово, ЗППК „Единство-Червена” – с.Червена, ЗК„Детелина” – гр.Левски, ЧПТК „Осъм” – с.Козар Белене, ЧПТК „Прогрес” – с.Трънчовица,
„Петрос-Авто”ЕООД – гр.Левски, „Икар 65“ ЕООД – гр.Левски, ЕТ „Станислав Милчев – Интер“ – гр.Левски.
С осигуреното съфинансиране се кандидатства за закупуване на модерна техника на стойност 80 000 лв., включващо нов учебен автомобил за
26 000 лв. и селскостопански машини за 54 000 лв., които да се добавят към закупените вече съвременен трактор за 70 000 лв. и най-модерно
автосервизно и диагностично оборудване за 40 000 лв.
БЛАГОДАРИМ, че ни правите модерни, успешни и по-силни!
ПГССТ„Н.Й.Вапцаров“ – гр.Левски

Култура
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Внушителен празник на словото и духа български в град Левски на 24 май
(продължение от 1-ва стр.)
Кметът на община Левски Любка Александрова поздрави всички с най-обичания български
празник и награди Галя Любенова главен учител
в СУ„Крум Попов” с почетен плакет за високо
професионално отличие, званието „Учител на годината”, отличена на ХХII-ия Национален конкурс
на СБУ в направление „Начално образование”.
Награди получиха и 8 ученика от дванадесети
клас за високи постижения: Почетният гражданин
на град Левски Мариела Любенова, Соня Дунева
– ръководител на Мажоретен състав гр.Левски,
Ани Антонова и Захари Захаринов от СУ„Крум
Попов”, Антоан Стефанов, Антонио Крумов,
Деан Атанасов и Огнян Янков от ПГССТ„Никола
Вапцаров” в град Левски.
Любка Александрова: "Прекрасна река от
младост потече днес в градчето ни за да се съберем тук, заедно под звуците на любимия химн
„Върви, народе възродени…” и да се поздравим
с най-светлия, с най-свещения, най-любимия
български празник – Деня на буквите, деня на
българския език,на знанието и просветата, на
културата и българския дух – 24 май. Така е било
и така ще бъде…
Благословени сме ние българите с духовните си
водачи, със светите братя Кирил и Методий, с
хилядите знайни и незнайни техни сподвижници, които създадоха и утвърдиха българските

книжовни школи. Благословени сме с будители
и просветители, като Паисий и Софроний, които в средните векове разбудиха съзнанието на
българския народ и вдъхнаха кураж за борба за
свобода.
Благословени сме днес с многобройните поети
и писатели посветили живота си на пребъдването на българската книга и на българския език. И
днес тези духовни дейци ни сочат единствения
път на свободния дух – пътя на просвещението
и на знанието…"

да са горди със своето свято дело, неимоверните
усилия, любовта и себераздаването в часовете.
Пожела успех на учениците и с българският език
да пребъде България.
Председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев
поздрави учителите и учениците, просветните
и културни дейци и съграждани с най-обичания
български празник в който празнуваме силата на
словото и знанието, величието на духа, многообразието на хилядолетната ни култура. Ден в който
напомняме на света, кои сме ние българите, а с
приемането ни в ЕС и присъединяването и кирилицата допринасяме и за културното многообразие, с
което трябва да се гордеем. Всеки един от нас има
мисията да пази изконните български ценности,
които ще завещаем на следващото поколение…
Песни, стихове и народни хора обагриха площада
със светлината, красотата и силата на българския
дух и традиция.

Учителите са призвани да ваят душите и умовете на децата с божественото начало – Словото
и да водят младите духове на българския народ
във вечната битка на светлината с тъмнината,
битката между невежеството и знанието, каза
г-жа Александрова, като подчерта, че те трябва

Една рисунка и историята на един народ
Под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова
за втора поредна година се проведе Международен
културен форум „Велики Преслав – историята на
цял един народ”. Тази година във форума участват
420 деца и младежи от цялата страна и от българските общности по света. Конкурсът е естествена
връзка на българските деца у нас и по света - те
заедно пишат, рисуват и черпят вдъхновение от
нашата обща история.
С думите: "…Отличителен знак е, че в един
град, благословен и орисан от създаването си за
велики дела, най-младото поколение подава ръка
на българите по света – за нашето единение
като нация, като залог за Златен век, надхвърлящ
физическите граници на времето…” госпожа
Йотова откри на 19 април т.г. церемонията по
награждаването на участниците във форума.
„С този успешен конкурс се сбъдва пророчеството – Велики Преслав ще гради историята на
цял един народ, ще го величае и прославя, както
повелява името му!", каза още Илияна Йотова.

Всички гости на събитието се увериха, че Преславската школа ще продължава да е духовен център! Там се създава облика на един велик народ!
Оттам се разпръсква свобода чрез писменост и
познание далеч извън границите на държавата
за векове напред!

Чест и гордост за гражданите на Община Левски
е участието на Симона Стефанова Стефанова,
третокласничка от СУ„Крум Попов”, в Културния форум!
Симона е отличена с Втора награда в раздел
„Графика”.
Под ръководството на Иво Панов тя представи портрет на великия държавник Цар Симеон.
Нейната творба присъства в богатата изложба на
експонати, подредена в Тържествената зала на
Музей „Велики Преслав“.
Наградата на Симона включва грамота и изящна
пластика.
Симона – нашият малък творец!
Радетел за опазване чистотата на българския
език!
Борец за съхраняване на българската родова
памет!
Нека й пожелаем здраве и нови творчески дръзновения!
Леонетка Данаилова, главен учител в СУ„Крум Попов”

Председателят на ОбС–Левски
направи ценен подарък на библиотека „Веселина Геновска”
Председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев
направи ценен подарък на Библиотека „Веселина Геновска” за 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
През месец март той подари на библиотеката
луксозното издание на енциклопедия „България
в Балканските войни (1912–1913г.)”, а за светлия
български празник обогати фонда на библиотеката
с двутомно издание с енциклопедични сведения
за Втората световна война.
Дочко Дочев: "Изключително съм удовлетворен
от факта, че днес на този светъл и значим за
българското общество ден имам честта да даря
на Библиотека „Веселина Геновска” в Левски,

кратка енциклопедия „България във Втората патриотичния дух, но повече за това в следващият
световна война (1941–1945г.)”, като тази година брой на вестника.
се навършват 74 години от края на Втората
световна война. Уникалното издание е част от
трилогията. Енциклопедията „България във
Втората световна война (1941–1945г.)” е в два
тома с общо 1616 страници. Енциклопедията
респектира с обема си, но нейното най-голямо
достойнство е обективно поднесената информация. Сърдечни благодарности към д-р Тодор
Тодоров за прекрасната енциклопедия."
Ценната енциклопедична поредица за славната
военна история на България вече може да намерите в библиотеката. Тя допринася за повдигане на
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58 години ОУ„Максим Горки”, гр.Левски
„Имам една мечта” възкликна един велик лидер
и промени света! И ние имахме мечта! Не толкова
голяма, но наша си, скромна, простичка, с дъх
на празник, усмивки, весели закачки, грейнали
погледи, трепетни вълнения, с дъх на пролет, на
мартенска свежест, на ново очакване, на радост,
удовлетвореност...
Двадесет гола вкарай ти и загадката реши!

И ето ни тук, отново, учители, родители и ученици, заедно, както е редно, както трябва, за да
съществува малкият ни свят – светът на ОУ„Максим
Горки”! Провокирани от желанието да даваме, да
носим новото, различното, да сме винаги първи,
да не спираме с изкушенията... С малки крачки,
но все напред, но винаги по-добри, по-смели,
по-дръзки, по-горди!
Изборът ни тази година – „Съкровището”, е
не просто забавна игра, изпълнена с интересни
задачи, които изискват множество физически
умения, сръчни ръце, бърза мисъл, познания.
„Съкровището” е поклон, нашата благодарност
към всички, за които ОУ„Максим Горки” не е
просто сграда, а първи избор, вдигната глава, самочувствие, спокойствие, вяра, надежда и мечта.
„Съкровището” е символ на онази безгранична
любов към знанието, към света, към самите нас,
към живота, която топли, осмисля, преобръща,
променя... Затова и ние продължаваме да искаме,
да се борим, да сбъдваме, защото 58 години не
стигат, защото можем още много, защото имаме
още много!
Отбелязахме празничен ден – 28 март с песни
и танци на нашите талантливи деца. Гости бяха
директори и учители, работили в училище. С
трепет прекрачиха прага на любимото училище.
Върнаха се назад във времето и си припомниха
вълнуващи мигове.

Вода с лъжица пренеси и към съкровището
тичай ти!

Жълти стотинки в триците намери! До 80
ги преброи, задачата реши и към следващото
предизвикателство тичай ти!

Стихотворението на Ботев подреди
и следващото парче от пъзела вземи!

Старт на играта

Роза засади и с хорце се весели!

Цвете украси,
с любов го поднеси,
парче последно от пъзела вземи
и съкровището намери!

Откривателите на съкровището!

Благодарение на нашите репортери – Венцислав
Георгиев, Ралица Плачкова и Райна Дихонова,
успяхме да запечатаме и предстартовата треска,
и многото емоции, и победните възгласи на участниците в играта „Съкровището”:
Репортер: Как се чувстваш преди старта на
състезанието?
Анелия: Доста ентусиазирана и готова за победа.
Ивияна: Очаквам моят отбор да стане победител.
Кремена: Развълнувана съм и имам леки притеснения.
Десислава: Доста надъхана и се надявам на
победа.
Даниел: Развълнуван и готов за победа!
Елица: Всички отбори са много добри, но ние
ще ги победим.
Божидара: Мисля, че с малко повече воля ще
се справим добре!
Репортер: Какви са очакванията ти за днешния
ден?
Юри: Децата да се научат да работят в екип.
Кремена: Очаквам много да се забавлявам.
Репортер: Мислите ли, че ще се справите подобре от останалите?
Кремена: Да, разбира се, чакаме победа!
Репортер: Трудна ли е задачата?
Кремена: Не е толкова лесна.
Анелия: Не е лесно, но за да е забавно, трябва
да се помисли!
Десислава (родител): Загадките са много интересни, не бих казала, че са много лесни, но все
пак, за да победим, трябва да се потрудим!
Репортер: Очаквате ли да се справите по добре
от другите отбори?
Десислава (родител): Накъдето и да погледна,
виждам само мислещи деца, надявам се усилията
ни да се отплатят с победа!
Репортер: Отборът победител е № 8! При мен
е Любена Георгиева! Трудни ли бяха задачите?
Л.Г.: Не, бяха много забавни, а и ние бяхме
много сплотени като отбор.
Репортер: Здравей, как се казваш?
Г.Н.: Аз се казвам Габриела Нанкова.
Репортер: Очакваше ли да победите?
Г.Н.: В началото бях изгубила надежда, но щом
видях, че финалът е пред нас, бях много щастлива.
Родител: Здравей, казвам се Силвия Антонова.
Репортер: Бяха ли лесни загадките?
Родител: Да, малко помислихме, но бяха интересни, а ние много се забавлявахме.
Репортер: Честита победа!
А награди имаше за всички – победители и
победени!
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Триумф на младостта, красотата и фолклорното богатство
Професионалното жури присъди 19 златни, 17
сребърни и 14 бронзови медала, които бяха връчени официално в празничната вечер.
Наградата на кмета на община Левски спечели
Детски танцов състав „Весело хорце” гр.Велики
Преслав.
Наградата на журито спечели СУ„Св.Св.Кирил
и Методий” гр.Пордим
Наградата на спонсора „Оранжерии Гимел 2”
ЕООД получи Дует Мария–Йона Янкова и София
Миланова от Медицински университет гр.Пловдив.
Награда получи и най-малкият участник, петгодишният Георги Стаевски от Частна музикална
школа в гр.Свищов. Най-възрастният участник
Богомил Евтимов от с.Стежерово също беше
отличен.
Раздадени бяха и награди от спомоществователи: „МИМ–АГРО” ЕООД, ЗК„Единство 5”
с.Асеновци, Магазини „Абсолют +” гр.Левски и
Магазин „Фамилия” гр.Левски.
Откритие на фестивала е Ива Иванова от
село Стежерово.

Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство гр.Пловдив с Хора за народни песни от
Медицински университет гр.Пловдив.
Сформирана в края на миналата година от студенти, медицински сестри и лекари ,това е първото
му участие на фолклорен празник.

"Чувствам се уютно в град Левски. Конкурсът
е прекрасен,защото дава възможност за изява
и стимул на певци ,танцьори ,инструменталисти и хумористи. Това е една възможност хем
да стане празник за града и хората, хем те да
премерят сили." каза професорът.

Радостта от участието си във фестивалната
програма и своя опит и традиции в областта на
фолклора споделиха за радио Левски участници
В светлата седмица, светлината на празника
Наградата на кмета на община Левски Любка от Свищов, Плевен, Пордим, Пловдив, Левски, озари площада в град Левски – светлина в очите,
Александрова спечели Детски танцов състав селата Черни Вит, Драгомирово, Камен, Стеже- усмивките и надеждата, че младостта черпи сили
рово и др.
от здравите корени на българската национална
„Весело хорце” гр.Велики Преслав.
култура.
Кметът на Община Левски Любка Александрова откри пролетния празник на фолклорното
богатство – Фолклорен фестивал „Гергьовски
люлки”
Красиви, пъстро окичени Гергьовски люлки се
залюляха рано сутринта на 1 май в град Левски.
Народните традиции за Гергьовден припомниха
домакините, а Танасовата музика от с.Козар Белене
поведе кръшно хора на площада пред Общината,
където беше открит големият фолклорен празник,
Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”.
Ина Михайлова, журналист от в. „Дума” и член на
(продължава на 7-ма стр.)
Вдъхновени от богатството на българската фолклорна традиция и таланта на малки и големи, журито изрази радостта си от красотата и пъстротата
Община Левски и НЧ„Георги Парцалев–1901” на фолклорния празник и прекрасните млади хора
за шеста поредна година доказаха, че обичта изпълнени с амбиции и дръзновение:"Истинско
към народното ни изкуство е повод за истински удоволствие е и за гостите и за нас като жури,
прекрасно се чувствам тук!'' каза и сподели, че
празник на младостта и красотата.
Впечатляващо тази година беше участието да искрено се надява празника за съхраняване на
деца и млади хора. Расте и качеството на изпъл- народното творчество, фолклора, това което ни
ненията, както и стремежа на изпълнителите да прави българи превърнал се в традиция в град
участват във фестивала с автентични български Левски, догодина да бъде в новия Летен театър.
Приятна изненада беше участието на председателя
народни носии,отчитат организаторите.
Всички, около 550 участници, две трети от които на журито проф. д-р Тодор Киров, ръководител
деца и млади хора, получиха грамота за участие. катедра „Музикален фолклор и хореография” в

Култура
(продължение от 6-та стр.)
Нека има мир и любов в сърцата ни, е желанието на организаторите на фолклорното събитие
Община Левски и НЧ„Георги Парцалев–1901”,
обяви при откриването на празника в светлата
седмица с поздрав "Христос Воскресе" Ганчо
Александров.
"Няма как да не сме щастливи, че фестивалът
е между два големи християнски празника – Великден и Гергьовден...", каза Любка Александрова
и изрази радостта си, че в тези светли дни сме
заедно отново за да пазим българската традиция.
Приветства журито, което ще има нелеката задача
да отличи най-добрите, пожела успех на участниците и откри фолклорното събитие.
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ли и народни оркестри от плевенско, ловешко,
Това безспорно доказва, че той стимулира култърновско, пловдивско, габровско, шуменско и турните и образователни институции при работата
варненско, без ограничения на възрастта.
им с различни възрастови групи в областта на
Професионално жури с председател проф. д-р песента, танца и музиката.
Тодор Киров, ръководител катедра „Музикален
фолклор и хореография” в Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив,
Ина Михайлова – журналист от в. „Дума”, Елка
Недялкова и Валентин Недялков – преподаватели
в Националното училище по изкуствата „Панайот
Пипков” гр.Плевен, Огнян Летов – хореограф към
ЦРД гр.Плевен отличи най-добрите.

Приятно впечатление прави увеличаването на
броя на младите изпълнители, което безспорно
доказва, че има приемственост между поколенията.

Участниците във шестото издание на Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” тази година
бяха рекордните над 550 изпълнители на народна
ТС„Звънчета” при НЧ„Георги Парцалев–1901” с музика, народни песни и танци.
худ.ръководител Даринка Богданова откри фестивала
с танците „Северняшки танц” и „На Връбница”.
Фолклорна формация „Северняшка огърлица” с
худ.ръководител Красимир Николов представи
песните „Заспала е малка мома” и „Донка пипер
полива”, а група „Палавници” от ДГ„Слънце” в
Левски изпълни танца „Шарени чорапи” и народната игра „Ние идеме”. В направление обработен фолклор бяха и песните на ЖФГ„Осъмски
ритми” с худ.ръководител Петранка Стефанова
от НЧ„Съзнание–1894” с.Асеновци – „Разсърди
се бела Яна” и „Трънка сливка”.

В конкурсната програма бяха включени 84 изпълнения на обработен и изворен фолклор – певчески
и танцови състави, индивидуални изпълните-

Младите таланти на с.Асеновци с куп отличия от национален фестивал
На 12 май в село Овча могила, община Свищов
се проведе ІХ Национален фолклорен фестивал за
деца и младежи „С песни и танци в Овча могила”.
Децата от село Асеновци се явиха с участието на
КФФ„Асеновски славеи”, КНХ„Хоротропци” и
индивидуални изпълнители Симона Ивайлова,
Шазие Живкова и Радослав Иванов.
Художествен ръководител на певческите изпълнения е Петранка Стефанова, на танцовия състав
Иваничка Ангелова. Жури от БАН с председател
Веселка Тончева оценяваха многобройните изпълнители на народни песни и танци в две възрастови
категории – до 14 год. и до 18 год.
Младите таланти от НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци се представиха отлично. КФФ „Асеновски

славеи” се класираха на първо място и грабнаха
златния медал; Шазие Живкова – първо място
и златен медал в категория до 18 год.; Радослав
Иванов- второ място и сребърен медал и Симона
Ивайлова – трето място и бронзов медал в категория до 14 год., където конкуренцията беше
най-голяма. Шазие Живкова беше наградена и с
грамота и плакет за оригинална народна песен.
Голямата награда за цялостно представяне получи
читалището в с.Асеновци с плакет и парична сума.
Едно голямо браво на всички млади изпълнители
от НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци!
Живи и здрави и още повече успехи на младите таланти, пожела секретарят на читалището в
Асеновци.

Петранка Стефанова – секретар
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци

Общество
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Изложба „Корени и Крила” вдъхнови град Левски
На 23 май 2019г., в навечерието на Деня на
българската просвета и култура и на славянската
писменост, в Народно читалище „Георги Парцалев–1901” в град Левски се състоя официалното
откриване на Художествена изложба „Корени и
Крила” – вдъхновение и продължение на провелия
се под същото мото АРТ ПЛЕНЕР за деца, част
от Национална кампания на СОНИК СТАРТ за
ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА
ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ”.

Произведенията, които изложбата представя, са
плод на четиридневното пътешествие в света на
изкуството на деца от общността, ползващи услугите на Център за обществена подкрепа (ЦОП),
Център за социална рехабилитация и интеграция
(ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) град Левски, с подкрепата на ментори
– професионални художници и връстници от
училища по изкуствата – деца от Национална
художествена гимназия „Димитър Добрович”
гр.Сливен и деца от единствената на Балканите
Професионална гимназия по каменообработва-

не – с.Кунино. Тяхната готовност да се впуснат
в предизвикателството и да опитат да изразят
себе си по различен начин, достигайки до своята
творческа същност, остави дълбока и красива
следа – прекрасни картини и скулптури, ценни
умения в областта на изкуството, обогатяващи
преживявания и незабравими приятелства.
Откриването на изложбата се превърна в истински празник за децата, участници в пленера. Те
влязоха в ролята на домакини и разпространители
на идеята на събитието и каузата на кампанията,
вече постигнали признание за своето творчество.

торите, участници в събитието – Иван Кънев,
който сподели своите невероятни впечатления
от четиридневния АРТ ПЛЕНЕР. Откриването
на изложбата завърши с прекрасен жест отстрана
на г-н Кънев, който изненада екипите от специалисти на СОНИК СТАРТ от град Левски със
специален подарък – красива картина от личното
му творчество, изразяваща неговото възхищение
от професионализма и неотклонната подкрепа
на децата.
Изложбата е една от стъпките за повишаване
на мотивацията на децата и тяхната увереност
и осигуряване на перспектива за бъдещето – по
отношение на професионалната и личностна
реализация, като значима част от обществото.
Предстои и издаването на специална книжка
със спомени и творби от АРТ ПЛЕНЕР „Корени и крила”, която ще увековечи незабравимото
преживяване, като даде възможност на повече
хора да се докоснат до творчеството на децата и
тяхното светоусещане.

Изложбата откриха Димитър Димитров и Рени
Ангелова – координатори „Социални дeйности”
в СОНИК СТАРТ, и Любка Александрова – кмет
на община Левски, която оцени високо работата
на екипите, предоставящи социални услуги на
територията на града и региона, и заяви своето удовлетворение от постигнатото, подкрепа и
готовност за активно съдействие в усилията за
създаване на равни възможности за развитие на
Художествена изложба „Корени и Крила” ще
децата в общността.
краси Народно читалище „Георги Парцалев–1901”
Към присъстващите се обърна и един от мен- в град Левски до 30 май 2019г.

9 май в СУ„Крум Попов” град Левски
9 май, ден, посветен на мира и обединението!
Денят на Европа!
През 1949г. е създаден Европейският съюз. Република България е член на ЕС от 2007г. Това дава
предимства на българите за свободно пътуване
из Европа, възможности за образование и работа.
Гордост за училището и Ученическия парламент
е участието на наши ученици в самоуправлението
на общинско ниво на този ден.

Елена Асенова, председател на Училищния
парламент, и Ралица Асенова съгласуват управленческите си умения в длъжността заместник
кмет на Община Левски за един ден.
И други ключови позиции са поверени в ръцете
на нашите младежи: Мартина Николаева е старши
експерт Образование, култура и спорт, Христо
Методиев е главен архитект, Пламен Крумов –
главен счетоводител.
И в СУ„Крум Попов” се отбеляза тържествено
Деня на Европа.
По традиция се обявява като Ден на ученическото
самоуправление и ученици заемат ръководните,
учителските и административните длъжности в
училището за един работен ден.

Тази година директор е Михаела Петрова със
заместник по учебната дейност Десислава Дончева.
Те умело се справят със задачите си с подкрепата
на титулярите Валентина Дженева и Наталия
Чингова.

Силвия Иванова е тяхната „дясна” ръка в ролята
си на секретар, Миглена Терзиева е училищен
психолог, Биляна Цветанова – ресурсен учител,
Евдокия Кирилова – педагогически съветник.
Валерий Богданов трупа опит като председател
на Ученическия парламент за един ден.
Финансовите операции се управляват от Петя
Асенова – счетоводител и Виктория Богданова –
касиер – домакин. Юлияна Неделчева е готова да

оказва медицинска помощ, а богатият библиотечен
фонд е поверен на Микаела Руменова.
За спокойния и творчески ход на учебния ден
се грижат младите охранители Анатоли Аврамов
и Скендер Сунаев.
Училищният звънец обявява началото и края на
всеки учебен час с „Одата на радостта”. Целият
училищен двор се оглася от Химна на Европа и ни
кара да се чувстваме горди, млади и устремени!
По идея на Михаела Петрова кръшни хора се
извиха през голямото междучасие в двора на
СУ„Крум Попов”. Ученици, педагогически и
непедагогически персонал се включиха с усмивка
и добро настроение в инициативата.
Честит празник!
Честит Ден на победата!
Честит Ден на Европа!
Ученически парламент на СУ„Крум Попов”

Кметът на Община Левски Любка Александрова поздрави участниците в инициативата
на Общината „Властта в ръцете на бъдещето”
в деня на ученическо самоуправление и връчи
Сертификат за участие на учениците.

Общество
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Ученици от ОУ„Максим Горки” участваха във втора мобилност по проект Еразъм+
От 06.04.2019г. до 13.04.2019г. се проведе втората
мобилност по проекта „Unique Notes of the Same
Song” – UNOTSS 2018–1–DE03–KA229–047132_6
по Програма „Erasmus+”, Ключова дейност 2:
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно
образование”, финансиран от Център за развитие
на човешки ресурси. Ученици и учители от България, Германия, Полша, Турция и Румъния бяхме
топло посрещнати от домакините от училище
„I.I.S.S.F. FERRARA”, град Палермо, Италия.
Представители на ОУ„Максим Горки” от гр.Левски бяха: г-жа Даниела Георгиева – директор на
училището, г-жа Валентина Иванова – старши
учител по математика и координатор по проекта, г-жа Теменужка Янева – старши учител по
английски език, г-жа Уляна Брункова – старши
учител по история и цивилизации и учениците
от четвърти клас – Цветелина Миленова, Даяна
Дончева и Александър Методиев.
На 08.04. се събрахме всички партньори в училището, като домакините ни запознаха с образователната система в Италия, посетихме няколко
класни стаи и кабинети, а учениците присъстваха
в учебни часове по музика, изобразително изкуство и италиански език. Италианските ученици
представиха интересни факти за страната – географско положение, държавни символи, известни
културни паметници, типични ястия за страната,

фолклор и съвременна италианска популярна
музика. Следобед в кметството бяхме посрещнати
и от Кмета на гр.Палермо.
На следващият ден ученици от училището домакин, представиха своя традиционен инструмент – маранзано и изиграха италиански народен
танц. Всички ученици под съпровод на китара
и маранзано изпяха на английски език първата
част на песента.

На 09.04. посетихме в града обекти на културното
наследство на ЮНЕСКО като „Massimo Theatre”
и „Sallnas Museum”.
През следващите дни посетихме „Valley of the
Temples” и „Skala dei Turchi” в гр.Агриженто, а
най-големите ентусиасти от шестте държави се
изкачиха до високо място, от което се разкриват

Успехи за учениците от ОУ„Максим Горки” гр.Левски
на Великденското математическо състезание
И тази година учениците от ОУ„Максим Горки”
гр.Левски се включиха във Великденското математическо състезание, организирано от Съюза на
математиците в България.
На 20 април, 2019г. малки и големи премериха
сили и доказаха за пореден път, че математиката
е царицата на науките.

Най-активни бяха малките ученици от 1 и 2 клас.
Поздравления за Михаил Ивелинов Иванов от
Iб клас, Павел Валериев Мартинчев – 1а клас,
Мария Лъчезарова Генова – 1а клас, Диян Дианов
Димитров – IIа клас, Стилиян Дианов Димитров
– IIа клас, Боян Анатолиев Пенчев – IIб клас, Светослава Десиславова Савева – VIа клас и техните
учители: г-жа Снежина Василева, г-жа Галина
Кирилова, г-жа Снежанка Георгиева, г-жа Силвия
Чолакова и г-жа Валентина Иванова.
Г-жа Даниела Георгиева – директор на училището поздрави лично успешно представилите се
и им връчи медали и грамоти.
C участието си в мaтeмaтичecĸи cъcтeзaния учениците пpидoбивaт yвepeнocт във възмoжнocтитe
cи. Bcяĸo дoбpo представяне им дaвa caмoчyвcтвиe
и cили зa пoĸopявaнe нa нoви въpxoвe.
ОУ„Максим Горки”
гр.Левски

За справки и записване: 5900, гр.Левски, ул."Индустриална" №1
тел.:0650 825-66, 0650 822-24, 0650 825-61 / e-mail: pgss_vapcarov@abv.bg

чудни гледки. Потопихме се в атмосферата на
минали времена като разгледахме замъка „Zisa”
в Монреале и „Palazzo dei Normanni” и „Cappella
Platina” в гр. Палермо.
Последният ден направихме една малка екскурзия
до Мондело по пристанището и по крайбрежната
улица, където видяхме природните красоти и
забележителностите на града.

Последната вечер всички бяхме почетни гости
в замък, разположен в най-високата част на Палермо. Обсъдени бяха предстоящи дейности за
третата мобилност от проекта.
Участието ни в тази среща ни даде възможност
да осъществим заплануваните дейности до момента, да обменим опит с учители от другите екипи
и да се докоснем до културата и бита на Италия.
Валентина Иванова
старши учител и координатор по проекта

Пролетно настроение в
ОУ„Неофит Рилски” с.Обнова
Заниманията по интереси, финансирани от
държавния бюджет, проведоха заключителните
си часове пред публика и гости: г-жа Дочева от
Община Левски, родители, жители на селото,
ученици и учители от училището.
В тематична област „Природни науки” групата
„Практически занимания и състезания”, с участници 18 ученика от 6 и 7 клас и ръководител г-жа
Хортензия Морозова организира състезание на
20 април. Представянето започна с презентация
за всяко едно проведено занятие и отчет на постигнатото и продължи с викторина, с включени
въпроси по химия и опазване на околната среда.
Участниците получиха индивидуални награди,
осигурени от фирма „НЕОЛАБ-София”. Официално
бяха раздадени сертификати на всички ученици
от групата. Те попълниха и анкетни карти и бяха
единодушни, че желаят да продължат заниманията
си в гореспоменатата област.
На 24.04. в двора на училището се изявиха
другите две групи: „От извора”, с ръководител
г-н Асен Асенов и „От раклата на баба”, с ръководител г-жа Айтен Марчева.
Те почетоха три обичани пролетни празника
– Лазарица, Цветница и Великден, като пресъздадоха в автентична обстановка бита и обичаите
на прадедите ни.
Лазарките бяха посрещнати тържествено от
стопанините, поиграха кръшни хора и попяха
за здраве на всеки член от семейството, като в
отплата получиха пита с мед, яйца и плодове.
Най-популярните цветя дефилираха пред публиката и я зарадваха с весели стихчета, а празникът приключи с боядисване на яйца в двора
на училището.
Поканените гости и всички деца си тръгнаха
с усмивки, прекрасно пролетно настроение и
пожелание за още такива изяви.
Нина Чилиянска – преподавател по немски език
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Председателят на Общобългарски Комитет „Васил Левски”
поздрави младите възрожденци за богатата дейност
Младите възрожденци от общинския клуб към
Община Левски и ученически клуб към ПГССТ„Н.Й.Вапцаров” гр.Левски участваха в Третата областна
среща на младите възрожденци в град Плевен на
7 май. Председателят на общинския клуб Силвия
Йорданова е представила възрожденските инициативи на клубовете на територията на община
Левски пред участниците в срещата.

честването и отбелязването на важни за историята
дати свързани с документи и книги заложени като
дейност на клуба в СУ„Крум Попов” гр.Левски
и много други.
Васил Василев – Председател на Общобългарския комитет Васил Левски е поздравил за богата
дейност възрожденците от гр.Левски.
След приключване на срещата учениците и
техните ръководители са поднесли цветя пред
паметника на Васил Левски в гр.Плевен и са
посетили Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”,
съобщи Силвия Йорданова.

Сред тях са: почетен караул пред паметника
на Апостола в град София на общински клуб,
провеждането на традиционни социални дейности на клубовете в с.Асеновци с ръководител
Петранка Стефанова, провеждането на здравни
беседи от възрожденците в ПГССТ„Н.Й.Вапцаров”
гр.Левски с ръководител Мариета Михайлова,

Незабравим урок по родолюбие „Приказка за България”
В края на месец април учениците от 2.,3. и 4.
клас на ОУ„Максим Горки”, гр.Левски участваха
в интерактивен урок по родолюбие, осъществен
по Национален проект „Приказка за България”
в Атракцион Калоянова Крепост (с.Арбанаси).
„Приказка за България” предостави възможност
на нашите ученици по един атрактивен и забавен
начина да се запознаят и докоснат до Средновековна България. Да се запознаят с живота на
нашите предци, техните занаяти, бит, култура и
военно дело.
Учениците бяха активни участници в урока. Те
бяха внимателно обучение и изпитани от професионални аниматори в бой с мечове, стрелба
с лък и пушка. Проследиха пътя на хляба в миналото от смилането на житните зърна с хромел
до омесването и печенето му.
Всеки един ученик имаше възможност да си
изсече монета и така да запомни името на цар
Иван Асен II, сякъл първите български монети.
В духа на времето ги пренесе и възможността
да се облекат в рицарски доспехи, царски и болярска одежди.

Учениците от ОУ„Максим Горки” имаха възможност да премерят сили с ученици от 115 СУ- София
и спечелиха купата на „Приказка за България” за
придобити военни умения.
Благодарим на екипа по проект „Приказка за
България”, който даде възможност на нашите
ученици да се докоснат до българския бит, традиции и култура, за чудесната организация и за
добрия професионализъм.
Благодарим за това, че нашите ученици се почувстваха достойни наследници на Асеневци!

Надграждане на знания по история и цивилизация по проект на МОН
На 30.04.2019г. в СУ„Крум Попов” се проведе последният час от Националната програма
„Ученически олимпиади и състезания”, модул
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” към
Министерството на образованието и науката.
Проектът бе спечелен след успешното класиране
на ученика Емануил Георгиев Борисов на Националната олимпиада по история и цивилизации в
гр.Кърджали през учебната 2017/2018 година.
В програмата бяха включени ученици от VII
клас – Александър Стефанов, Валерий-Юлиен Петрова. Занятията се провеждаха всяка седмица
Богданов, Гергана Маринова, Йордан Йорданов, в периода от септември 2018г. до април 2019г.
Христо Йорданов – с ръководител г-жа Магдалена Участниците надграждаха знанията си по история

и цивилизации като търсеха и намираха полезна
информация за важни исторически личности и събития, изработваха табла, презентации и решаваха
тестове. След всеки проведен час изработените
материали се подреждаха в специално портфолио.
Часовете бяха полезни и ползотворни за обучаемите, които се справиха отлично на общинско ниво
и се класираха за областен кръг на олимпиадата
по история и цивилизации в гр.Плевен.
В последния час от проекта учениците представиха финалната си работа по избрана от тях тема,
свързана с важно историческо събитие.
СУ„Крум Попов”
гр.Левски
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Хандбален клуб „Левски” гр.Левски стана носител на купата
на зона „Мизия” гр.Плевен за 2019 г. при юноши до 14 години
Наградите бяха връчени лично от г-жа Любка
Александрова.
Симеон Съев – Зонален секретар на зона „Мизия” гр.Плевен връчи благодарствена грамота на
кмета на община Левски Любка Александрова
във връзка с възстановяването на спортна зала
„Христо Ботев” с. Българене
Иван Пейков – президент на Хандбален клуб
„Левски” гр.Левски:

"На16.05.2019 г. в с.Българене община Левски
се проведе зоновия финал по хандбал за юноши
до 14 години на зона „Мизия“. До финалния сблъсък от общо девет отбора достигнаха тези на
ХК„НОВЕ” гр.Свищов, ХК„Полюс-ТМ” гр.Плевен, ХК„Чардафон” гр.Габрово и домакина на
проявата ХК„Левски” от гр.Левски.

След победи над отборите от гр.Свищов с
18:16, гр.Плевен с 16:14 и убедителна победа над
състезателите от гр. Габрово с 26:16, състезателите от гр.Левски грабнаха зоновата купа
и придобиха правото на участие в Държавния
финал, който ще се състои в гр.Габрово от 20ти до 23.06.2019г. Отборите бяха изключително
равностойни и срещите оспорвани, но нашия
отбор прояви по-добра психика от връстниците
си и заслужено спечелиха трофея. Призови награди получиха Иван Петков от ХК„Полюс” – за
голмайстор, Динислав Танев от ХК„Чардафон”
– за най-добър вратар и Благовест Панков от
ХК„Левски” за най-полезен състезател.
Наградите бяха връчени лично от г-жа Любка
Александрова – Кмет на Община Левски, която
присъства на щастливото за нас събитие.
Това е първата спортна проява провела се
в спортна зала „Христо Ботев” с.Българене
след големият основен ремонт. Щастливи сме
и сме благодарни за ремонта и се радваме, че
първата спортна проява протекла там завърши
с грандиозен успех за клуба.
Г-н Симеон Съев – зонален секретар на зона
„Мизия” гр.Плевен връчи благодарствена грамота
на г-жа Александрова във връзка с възстановяването на залата.
Седмица по-рано момчетата до 12 години за-

еха второ място на зоновия финал, проведен в
гр.Горна Оряховица и придобиха право на участие
в Държавния финал за тази възраст, който ще
се проведе от 14-ти до 16.06.2019г. в гр.Поморие.
Надяваме се, че с тези успехи нашите момчета
оправдаха огромните средства за ремонта и си
спечелиха правото да имат една нормална зала
за провеждане на състезания и тренировки, като
всички клубове."

Отбор на победителите: Даниел Дончев и Борислав Пенев /вратари/, Росен Рачев, Милен Христов,
Александър Кючуков, Габриел Мандов, Радостин
Белчев, Благовест Панков, Ерик Караджов, Ален
Петров, Свитлин Гаврилов, Цветомир Дюкенджиев
и Йоан Мартинчев.
Треньори: Антоанета Кирова и Георги Христов

Весел спортен празник за малки и големи в деня на спорта
На 17 май, в деня българския спорт, Община
Левски и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
– Левски в изпълнение на общинска стратегия за
подкрепа и личностно развитие на децата и учениците и програма „Чрез спорт към толерантност”
организираха весел спортен празник.

Проектът се реализира в рамките на конкурса
на ЕКОПАК „Най-зелена община 2018”. Само за
месец, през април, пет групи с общо 96 човека
пожелаха и получиха нужното знание за ползите
от разделянето на отпадъка и ролята на семейството за формиране на екологично съзнание от
Ръководителя на проекта Вероника Славова и
Клавдия Хинова – учител по природа, биология
и здравно образование.
По график през месец април Вероника Славова
и Клавдия Хинова проведоха и осем открити урока за зелено образование на 180 деца и ученици
от училищата и детските градини в гр.Левски и
с.Обнова.
В ОУ„Максим Горки” в Левски, в ОУ„Нео-

Тревожната статистика за обездвижването на
децата в България и последствията от това са
сериозно основание за незабавни действия, посочиха организаторите.
В деня българския спорт във всички училища
и детски градини в община Левски се провеждат
забавни спортни игри и състезания.
А на площада пред Община Левски децата от
детските градини „Слънце” и „Локомотив” със
своите учители и възпитатели и клуб „Втора
младост” гр.Левски се веселиха заедно с музика
и забавна гимнастика за деца и възрастни.
Спортните упражнения показа специалният гост
на спортния празник, нашата съгражданка Ивон
Христова – ученичка в СУ„Ген.Владимир Стойчев”, спортно училище в София. Неотдавна Ивон,
като състезател по акробатика от Спортен клуб
ЦСКА, стана вицешампион на Международния
турнир „Акро“ в Бургас за темпова комбинация.

Заедно с Лия Атанасова показаха как спортът
може да бъде забавен и в същото време много
полезен за добро настроение и здраве.

фит Рилски” и ЦДГ„Теменуга” в село Обнова,
в СУ„Крум Попов” и ПГССТ„Н.Й.Вапцаров”в
град Левски децата и ученици вече знаят какво
е разделно събиране на отпадъците, защо и как
трябва да го правят.
Обучението в зеленото училище продължава и
през месец май. За смисъла и ефекта от разделното
събиране на отпадъците, екологичен и икономически, зелено образование получиха още три групи
деца и семейства и децата от детските градини
„Слънце” и „Локомотив”,детска ясла „Еделвайс”
и учениците от филиала на СУ„Крум Попов”.
През месец юни, на 4-ти и10-ти ще се проведе
обучение на девета и десета група участници в
зеленото училище. Обучителната програма включ-

ва още 110 души, членове на домакинства. Тя ще
завърши с щафета „Предай нататък познанието”
и връчване на сертификати на участниците на
28 юни.

Кметът на община Левски Любка Александрова
поздрави всички допринесли за този прекрасен
празник. Децата на град Левски постигат успехи, защото още от много малки са закърмени с
любов към движението и към спорта, подчерта
г-жа Александрова, а това го показа и празника.

Спорт
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Мажоретен състав гр.Левски – вицешампион
на Националния фестивал „Мадарски конник”
Мажоретен състав гр.Левски, с ръководители
Вицешампионките на гр.Левски са удовлетВаля Маркова и Соня Дунева, представи достойно ворени от състезанието и мотивирани за нови
град Левски на традиционния Национален фес- бъдещи успехи.
тивал на мажоретния танц „Мадарски конник” в
град Шумен, на 11 и 12 май.
Нашите момичета завоюваха 5 купи, от които
2 втори и 3 трети места в категориите пом-пон,
традиционал корпус, 100 метра дефиле и хореография на място с батон.

С най-многоброен състав, в две възрастови
групи, мажоретките на град Левски участваха и
в парадното дефиле за откриване на фестивала
в дена на гр.Шумен на 11 май заедно с 20 състава от Шумен, Нови Пазар, Тервел, Свиленград,
Бургас, Русе, София, Варна и Горна Оряховица.

7-ми Мажоретен фестивал
в гр.Левски на 15 юни
„С танц и красота да направим по-добър света!”
– под този надслов и тази година ще се проведе
традиционния мажоретен фестивал в гр.Левски.
Фестивалът се провежда под патронажа на
кмета на община Левски, Любка Александрова,
и се организира от Местната комисия за борба
с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни.

Наше момиче с отличие
на Международен турнир по спортна акробатика
Ивон Христова от гр.Левски и Моника КостадиВ турнира са участвали 200 деца от почти всички
нова, женска двойка от клуба по спортна акроба- спортни клубове в страната и гостите на турнира
тика ЦСКА гр.София, завоюваха трето място за от Полша, Гърция и Великобритания.
темпова комбинация на Международния турнир
„Акро“ проведен от 10 до 12 май в спортна зала
„Младост“ в Бургас.

Ивон и Моника благодарят на своите треньори
Даниела Велчева и Диана Чакалова за това на
което са ги научили. Благодарят, че са повярвали в
тях и са им помогнали за кратко време да получат
изключителни резултати.

Да се популяризира мажоретния танц и се обогатят извънкласните дейности в които децата
развиват таланта си и да се забавляват, са целите
които си поставят организаторите.
Фестивалът няма конкурсен характер и всички
състави ще получат плакет и грамота за участие.
Празникът по традиция ще започне от 10:00
ч. с дефиле и ще завърши с концертна програма
пред Община Левски.

