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Мечтата за изграждане на музей
„Георги Парцалев” е на път да стане реалност
Екипът на Архитектурно студио „Артсинхрон”
София, ангажиран от Община Левски да подготви
проекта за музей „Георги Парцалев”, представи
на 13 юни пред жителите на град Левски своето
архитектурно решение за изграждане на музей в
центъра на град Левски.

и параметри на проекта.
С огромно уважение към човека и актьора Георги
Парцалев, отговорност и желание да овековечат
това, което е оставил за поколенията е работил
екипа. Създаден е интересен синтез със скулптура
на Георги Парцалев, който деликатно, се появява
в стената. Не леката задача да създаде образа на
деликатния човек и велик актьор има скулптура с
множество наши и международни отличия Тодор
Тодоров.

18 юли – Празник на град Левски
Празнична програма
17 юли
10:00 ч. – Икономически форум „Перспективи
за развитие на град Левски, като част от
Северозападен икономически регион”
/сградата на общинска администрация/

18 юли
10:30 ч. – Празничен поздрав от децата на
гр.Левски
/открита сцена пред сградата на Общината/

Кметът на Община Левски Любка Александрова представи екипа и се спря подробно на пътя,
по който се е стигнало до вземането на решение
за идейно проектиране и изграждане на музей
„Георги Парцалев”.
Паметта за големия български артист живее в
родния му град и той носи привилегията и отговорността да я съхрани, като културно национално
богатство, подчерта г-жа Александрова. Да се
направи голям културен център на град Левски,
който да носи името на Георги Парцалев и да
обединява читалище Парцалев, летен театър и
музей, е идеята…
Архитектите Хари Караламбев и Мери Клинчева от студио „Артсинхрон” и Даниела Тодорова представител на скулптура Тодор Тодоров
показаха проекта на музей „Георги Парцалев”,
неговия 3D модел, представиха своята концепция

Проектът на сградата е с два обема – музей
и интегрирана художествена галерия и ще се
отличава архитектурно отвън и отвътре с модерен и артистичен вид за да бъде усетен духът на
Парцалев и величието на неговото човешко и
артистично присъствие…

11:00 ч. – Церемония по издигане знамето на
Община Левски
/открита сцена пред сградата на Общината/

11:30 ч. – Гражданско шествие и поклонение
пред паметника на Васил Левски
/гаров площад/

20:00 ч. – Концерт с участието на:
Георги Николов(водещ), Виктория Куприна, Владо
Димов и Васил Найденов
/открита сцена пред сградата на Общината/

22:00 ч. – Празнична заря
19 юли
10:00 ч. – Пленер – „Децата рисуват мечти”
/Паркова зона на централния площад/

10:00 ч. – Спортни състезания
/спортен комплекс/

11:30 ч. – Състезание по плуване
/общински плувен комплекс/

Нов кувьоз получи болницата в Левски от кампанията „Капачки за бъдеще”
Основателите и двигатели на кампанията „Капачки
Болницата в Левски е едно от седемте общинза бъдеще” Лазар Радков и Мартина Йорданова, ските лечебни заведения в страната, които получат
дариха нов кувьоз на болницата в Левски на 8 юни. кувьоз от кампанията „Капачки за бъдеще”.
Ръководството на лечебното заведение и кметът
на община Левски Любка Александрова приеха с
огромна благодарност дарението и приветстваха
благородната кауза.

Благодаря ви за каузата, за идеята и вниманието към малките болници, което променя тяхната съдба, каза управителят на МБАЛ – Левски

Евгения Иванова.
Изключително ценната за нас придобивка ще
подобри условията при отглеждането на бебетата,
подчерта Евгения Иванова, но и дава надежда на
целия персонал, смисъл и кураж да продължи да
работи с необходимия хъс и ентусиазъм.
С новият кувьоз в АГО вече ще може да се предоставя по-добра медицинска помощ на нуждаещите
се малки бебенца. За здравето на новородените
при необходимост ще има адекватни грижи и ще
се работи по-спокойно, каза завеждащия отделението д-р Петков. В отделението се раждат над
100 бебенца годишно.

(продължава на 3-та стр.)
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ

ОБЯВЯВА

Откриване на процедура за подбор на 20 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Левски и
3-ма кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт:
- да са дееспособни български граждани на възраст от 21 години до 68 години;
- да имат настоящ адрес в община Левски;
- да имат завършено най-малко средно образование;
- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания.
Кандидат за съдебен заседател НЕ може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за
национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
Кандидатите подават в срок до 17,00 ч. на 15.07.2019г. следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие /по образец/;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди
16 юли 1973г.
Документите се приемат в сградата на общинска администрация гр. Левски, бул. „България” № 58, етаж 3, стая 305.

Дочко Дочев:
Председател на Общински съвет

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 30 МАЙ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 614 избра за Кмет на Кметство с.Обнова – Ѝова Цветанова Георгиева.
Определи на Кмета на Кметство с.Обнова възнаграждение в размер, определено за Кмета на съответното
населено място с Решение № 558/31.01.2019г. на
Общински съвет – Левски.
Допуска предварително изпълнение на настоящето
решение от деня на приемането му на основание
чл.60, ал.1 от АПК с оглед защита на особено важни
обществени интереси, а именно: невъзможност без
кмет кметството да осъществява в пълен обем присъщите му по закон функции – осигуряване на условия
за изпълнението на бюджета му, организирането и
провеждането на благоустройствените и комуналните
мероприятия, надлежно административно обслужване
на населението и др.
Възложи на Кмета на Община Левски да предприеме
всички необходими правни и фактически действия
за изпълнение на настоящото решение.
● С решение № 615 реши да се проведе конкурс за
избор на Управител и възлагане управлението на
„МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски за срок от 3 години
при условия определени от ОбС-Левски. Документите
за участие в конкурси се подават в сградата на общинска администрация гр.Левски, бул.„България”№
58, стая 318, в срок до 17:00ч. на 30 календарен ден
след публикуване на Обявлението. Обявата за избор
на управител на „МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски е
публикувана в сайта на Община Левски на 4 юни 2019г.
● С решение № 616 даде съгласие Община Левски да
участва в извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК в обособена територия Плевен.

Определи за представител на Община Левски – Любка
Веселинова Александрова, Кмет на Община Левски.
като 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.
Упълномощава представителя на Община Левски, да
гласува по обявения дневен ред на Общото събрание
на 17.06.2019г., както следва:
– „ЗА” Приемане на Подробна инвестиционна програма за 2019г. на „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр.Плевен.
– „ЗА” Приемане на Годишен финансов отчет за
2018г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – гр.Плевен.
● С решение № 617 даде съгласие за възмездно учредяване право на прокарване на външно кабелно
захранване през имоти общинска публична собственост
ПИ № 07274.42.163 с дължина – 30.00м. в с.Българене
и ПИ № 17556.474.277 с дължина – 9м в с.Градище.
● С решение № 618 актуализира списъка на пасища,
мери и ливади за индивидуално ползване по землища,
като включи допълнителни имоти за разпределение
през 2019 година в землищата на селата: Българене,
Изгрев и Малчика.
● С решение № 619 прие пазарни оценки за годишни
наемни цени на пасища, мери и ливади, общинска
собственост в землищата на Община Левски.
● С решение № 620 предложи на Министерски съвет
на Република България, чрез НОИ, да отпусне персонална пенсия на Стефка Велчева Николова.

● С решение № 621 НЕ прие представения отчет за
читалищната дейност на НЧ„Васил Левски 2005“ гр.
Левски за 2018г.
● С решение № 622 даде съгласие за отпускане на 250
лв. за отбелязване на 100 годишнината на Народно
читалище „Н.Й.Вапцаров-1919“ с.Божурлук.
● С решение № 623 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. на Крум Илиев Крумов от гр.Левски,
за лечение на жена му Лилия Крумова.
Отпусна финансови средства в размер на 200 лв. за
лечение на Цветана Костова Данаилова от гр.Левски.
Отпусна финансови средства в размер на 300 лв. на
Соня Цветанова Матева от гр.Левски, за лечение на
дъщеря й Рая Матева.
● С решение № 624 отпусна финансови средства в
размер на 200 лв. на Йордан Славков Александров
от гр.Левски, за погребението на сина му.
● С решение № 625 даде съгласие Община Левски
да кандидатства пред Фонд „Социална закрила” за
отпускане на финансова помощ, за реализиране на
проект „Доброволчески лагер „Смелите мечти оставят
следи” 2019г.”.
Одобри средства за съфинансиране от общинския
бюджет в размер на 558 лв., представляващи 10% от
общата стойност на проекта.

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

Общество
Нов кувьоз получи болницата в Левски
от кампанията „Капачки за бъдеще”
(продължение от 1-ва стр.)
Kметът на община Левски Любка Александрова
изрази радостта си, че в тази благородна кампания
в Левски се включи мало и голямо, от децата в
детските градини до пенсионерския клуб и това
е една освен материална и духовна придобивка
за града. Благодари на екипа на болницата за
отдадеността към професията. МБАЛ – Левски
няма как да не се развива към по-добро, защото се
усеща една много добра енергия и желание целият
персонал да бъде полезен на хората от региона.
Кметът на Община Левски поздрави екипа на
„Капачки за бъдеще” за реализираните инициативи,
за прекрасния пример, че има начин, когато хората
мислят разумно и иновативно да бъдат полезни.
Кампанията е иззела функциите на Министерството на здравеопазването в не малка степен,
посочи кметът на общината.
Лазар Радков и Мартина Йорданова споделиха
опита си да бъдат полезни през изминалите години
с доброволчеството, като форма за постигане на
локални, а с това защо не и глобални промени за

подобряване на качеството на живот. Те работят
да бъдат не само полезни, но и пример за хората
и държавната администрация.
Кампанията, която вече набира скорост с много
последователи открива пред тях шокиращи факти,
но им дава и надежда, че промяната към по-добро
започва от всеки. Времето, енергията и усилията
вложени за благородно дело превръщат в празник
резултата от постигнатото.
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Весел празник в
ДГ„Слънце” за 1 юни
По случай 1 юни, международния ден на детето,
весел детски празник събра всички деца, учители
и служители на ДГ„Слънце”, гр.Левски в двора
на централната сграда, съобщават от детската
градина.

Директорът, Наталия Христанова е приветствала
всички с благодарност за положения труд през
учебната година.
В момента тече мащабно проучване на кампанията „Капачки за бъдеще” за нуждите на здравните
заведения в страната.

ПЛУВНО ЛЯТО
2019

ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ГР.ЛЕВСКИ
Работно време:

Всеки ден от 10:00ч. до 18:00ч.

Вход:

деца до 8 години - 1.50 лв.
деца от 8 до 18 години - 2.00 лв.
възрастни над 18 години - 5.00 лв.
шезлонг - 2.00 лв.

Карта за 10 посещения

деца до 18 години - 15.00 лв.
възрастни над 18 години - 30.00 лв.

Специален поздрав, грамоти и предметни награди
са получили децата отличени с престижни награди
на национални конкурси за детско творчество. С
колективна награда са наградени две групи – група
„Палавници” и група „Мики Маус”и празникът
е продължил с весела детска дискотека.

Децата от община Левски
получиха подарък за 1 юни
Децата в община Левски получиха подарък от
Община Левски и Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни по повод Международния ден на
детето – 1 юни.
За тях МДТ „Константин Кисимов” гр.Велико
Търново представи театралната постановка „Пипи
дългото чорапче” по романа на Астрид Линдгрен
в салона на НЧ„Георги Парцалев–1901” .

Децата от детските градини и училища в гр.Левски, селата: Малчика, Градище и Обнова се забавляваха с чудатата Пипи в постановката на
МДТ„Константин Кисимов” гр.Велико Търново.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Празници
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ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА

Парцалев 2019
Празниците на изкуствата в родния град на
големия български артист Георги Парцалев за
пореден път показват, че той живее в сърцата
на поколения българи с уникалния си талант и
човешко обаяние.

„Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме
хората да се смеят на глупости”, обичаше да
казва Парцалев и го доказваше с финес, талант
и богата емоционална и професионална култура
в многобройните си превъплащения в Сатирата,
киното и естрадата. Нещо, което днес е дефицит
и болезнено преживяване за ценителите на истинското изкуство.
За четиринадесета поредна година дните около
рождения ден на големия Парцалев – 16 юни, се
превръщат в празник.
Председателят на настоятелството при НЧ„Георги
Парцалев–1901” Силвия Йорданова, приветства
всички дошли да съпреживеят магията на изкуството и представи проявите в програмата от 11
до 16 юни.

участие в спектакъла: "Той мечтаеше да изиграе Дон Кихот и неговият образ щеше да бъде
фантастичен, но не се намери тогава такъв смел
режисьор… В последния му филм „Под игото”
бяхме даже в една гримьорна в киноцентъра, после
пътувахме, той не беше добре… аз оттогава го
познавам. Беше един много щедър човек. Не беше
задължително да го харесваш, за да бъде добър
към тебе. Той ми каза, че са го канили да бъде
80 пъти кум, защото можеше да уреди тогава
хладилник, цветен телевизор… и те го канеха,
а на него това му доставяше удоволствие…"
Актрисата Красимира Демирова е имала
щастието да снима с Парцалев една приказка
за два снимачни дни.
Да го види тъжен и интровертен, като студентка,
противно на очакванията и тогава, когато решил
да почерпи. "Георги Парцалев е големият Дон
Кихот на българската сатира, няма по-голям"
заяви актрисата. "Той имаше чаплинското в себе
си. Докато те разсмива може да пуснеш сълза
…С това е велик!"
Известения рок-музикант, създател и двигател на популярната банда „Спринт” Пейо
Пеев дойде в родния град на Парцалев в качеството си на продуцент: "Аз имам честта
да се познавам лично с Георги Парцалев. През
1975/76 г. пътувахме много в една програма с
група „Импулс”, Георги Парцалев и Стоянка
Мутафова и обиколихме страната. Вечер след
концерти той ни е разказвал за родния си Левски,
за ученическите години…Където и да отидехме
в България всички го посрещаха… тогава беше
Тодор Жевков, повече от Тодор Живков.Навсякъде го чакаха.
Не бяха го направили заслужил и народен артист, а други негови колеги бяха станали, и ние
го питахме: „Бате Жоро ти кога ще станеш
народен? А той: А, бе, защо ми е да ставам
народа ме харесва, аз съм народен."
Симеон Владов с награда „Икар” за най-добър
дублаж през 2009 г., тогава наричана „Златен глас”: "...Виждал съм го само на сцената в
Сатиричния театър и как ходи по „Раковска”
докато бях студент в НАТВИЗ. Голям артист,
жалко, че си отиде рано, още много, много роли
можеше да изиграе. За нас е чест, че сме тук
на тези празници и голяма радост. Наистина
ще играем за Парцалев и публиката в Левски…"
За жалост днес „ние знаем цената на всичко,
но не знаем стойността на нищо”. Живеем в пазарно стопанство. Шири се простотията, шири
се чалгата и истинският театър се изтиква все по
назад, споделиха с болка артистите. Политиката
стана шоу, а… културата има нужда от държавна
протекция, както всяка култура във всички цивилизовани страни по света.
*****
Нашата съгражданка
Елмира Василева представи
своя първи роман „Сега и завинаги„

Празниците на изкуствата „Парцалев 2019” бяха
открити с комедийния спектакъл „Депутатски
страсти”, интересен прочит на комедията „Ходи
гола” от Жорж Фейдо написана преди повече от
100години. Комедията на Антон Тонев с режисьор и автор на текста песните Георги Низамов
(режисьор, актьор и певец по душа), е по проект:
Социално предприятие Арт Академия за театрални
и приложни изкуства” по ОП„Развитие на човешките ресурси. По процедура BG05M9OP001-2.010
Развитие на социалното предприемачество”.
Публиката в препълнения салон на читалището
видя комедиен фарс на злободневни въпроси.
Въпроси, които и днес търсят правилния отговор,
въпроси поставени с прекрасното превъплащение
на изявените наши актьори: Любен Чаталов,
Симеон Владов, Красимира Демирова, Антон
Тонев–Тони, Жоро Низамов.
Емоционалната среща на авторката с близки,
Артистите за Георги Парцалев и изкуството: приятели и почитатели на изкуството, съграждани,
Известният български актьор Любен Чата- откри председателят на читалищното настоятеллов с роли в 50 български филма и специално ство Силвия Йорданова.

Елмира Василева сърдечно поздрави всички
дошли да съпреживеят творческите и вдъхновения и житейска мъдрост натрупана в годините.
Разказа за пътя, по който стига до своята първа
книга, една съвременна приказка с послание за
вяра в собствените сили и втория шанс.

Горда, че това се случва в дните когато почитаме един от най-великите актьори на България
– Георги Парцалев, тя в непринуден разговор
сподели, че романът „Сега и завинаги” е една неподправена и чиста история за истински ценните
неща в живота – за любовта, добротата, красотата
вътре в нас. Написан през 1998г., като порив на
сърцето в отговор на залетия български пазар с
чуждестранна булевардна литература, той днес не
губи актуалното си място в търсене на изконните
ценности в живота.

Елмира Василева в момента работи в институт
по електроника към БАН–София, но творческите
и търсения продължават. Топли благопожелания
получи от кмета на общината Любка Александрова, от НЧ„Георги Парцалев–1901” и своите
съграждани.
*****
„Емил – изповед пред олтара на
живота с историята и песните му”
Новият спектакъл на Николай Априлов за кралят
на българската поп музика Емил Димитров беше
представен на 14 юни в рамките на празниците
на изкуствата в памет на големия Парцалев.
Ники Априлов, един от създателите на култовото
телевизионно шоу „Като лъвовете” е режисьор
на спектакъла, а историята за живота на изпълнителя на класиките „Моя страна”, „Арлекино”,
„Нашият сигнал”, „Ако си дал” и много други е
написана от Влади Априлов.
Емил Димитров, българският поп певец, музикант и композитор е специален. 14 години,
откакто го няма, но песните му продължават и
ще продължават да се слушат, защото са песни
послания, а не обикновена музика.
(продължава на 5-та стр.)

Празници
(продължение от 4-та стр.)
Затова Ники Априлов е решил да направи спектакъла: "Това е едно представление, което се
докосва до душата с разказа за детството,
родителите, първите стъпки, провали и любови,
борбата за песните, с класиките Моя страна”,
„Арлекино”, „Нашият сигнал”, „Ако си дал” на
Емил Димитров…
Ние българите сме малко безпаметни, ние малко като мине ги забравяме… Опитал съм се да
направя едно вълнуващо представление и всеки,
който го гледа може да оцени. Аз дойдох с четирима певци, Олга Михайлова-Динова – солист
на музикалния театър, Пейо Филипов, моите
лъвчета Денислав Новев и Велин Михайлов, Орлин
Цветанов и варненския музикант, изключителен
пианист и диригент Страцимир Павлов. Сериозен
екип с които където сме били не сме оставяли
неразвълнуван човек, но болката и риска е, че сме
ги позабравили…
Аз се познавах с бате Пацо, така му казваха.
Бях работник в „Театър 199” след казармата
преди да вляза във ВИТИЗ. Моята покойна майка
работеше там, брат ми Влади беше там сценичен работник. Парцалев играеше с Таня Лолова,
народната артистка Иванка Димитрова в една
много хубава пиеса „Играта Джин”.
С изключително чувство за хумор, с всичките
си странности и различия беше един истински
мъж. Парцалев никога нямаше да го видиш с
женски поли. Бяха велика двойка със Стоянка
Мутафова… Той не беше от хората, които се
бутаха. Знаеше много добре, че ще му пречат и си
вършеше работата, пък да става каквото ще…
Тези хора изградиха своя авторитет единствено
и само от собствения си талант."

патронажа на кмета на община Левски Любка
Александрова на 15 юни показа, че желанието
на организаторите с танц и красота да направят
по-добър света подкрепят малки, големи и по-големи от Левски, Ловеч, Враца, Летница, Велико
Търново и Горна Оряховица.

След празничното дефиле на младостта и красотата, фестивала с радост откри кметът на община
Левски Любка Александрова: „Много и красиви
са изкуствата, които радват душите на хората...
Тази година освен театралното, освен филмовото, освен музикалното изкуство в празниците
на изкуствата „Парцалев 2019” се радваме и на
мажоретното изкуство и изкуството на духовите
оркестри с Фестивалният оркестър. Младежкият духов оркестър и мажоретките от гр.Ловеч с
ръководител Тотко Рогашки са добре познати в
България и Европа...”

бр.6, 28 юни 2019 г.

5

година печелят награди от Мажоретен фестивал
„Мадарски конник” в Шумен. През тази година
станаха вицешампион и се върнаха с пет купи.
Участват в празници и фестивали в Австрия,
Франция и Гърция, в благотворителни инициативи, училищни, читалищни и общински изяви
и представят града си достойно.

Кметът на общината Любка Александрова благодари специално на приятелите на град Левски,
на ръководителя на Младежкият духов оркестър
Тотко Рогашки. Връчи лично на участниците във
фестивала плакет и грамота от името на Община
Левски с благодарност към всички допринесли за
празничното събитие, към създателката на школа
за мажоретен танц в Левски Валя Маркова и последователката Соня Дунева, за обичта и таланта,
за гордостта град Левски да е домакин на такъв
красив празник, на ръководителите на съставите и
мажоретките от Левски, Горна Оряховица, Велико
Търново, Враца, Ловеч и Летница.

За пореден път те доказват своето приятелство
Театралната постановка за малки и големи „Чеи съпричастност към идеята, а участието на Тотко тиримата близнаци” на МДТ„Константин КисиРогашки и в мажоретен танц със знамена беше мов” гр.Велико Търново и концерт на квартет
приятна изненада бурно аплодирана от всички. „Геомарчало” с диригент Георги Милтиядов бяха
още възможностите за среща с изкуството в програмата на празниците.
*****
На рождения ден на големия Парцалев
Георги Парцалев, българската легенда от сцената, малкия и големия екран, човекът с чиста
На 16 юни, Самодеен театрален състава към
и фина душа никога не е бил награждаван от
НЧ„Георги Парцалев–1901”с режисьор Сергей
колегите си ??? Но, талантът е Божия искра и тя
Константинов представи постановката „Ех, младостига до сърцата на хората, може би защото с
дост… пуста младост”.
паметта за големите личности един народ пише
Прозвуча и специално написаната от Дулинко
своята история.
Дулев песен за Георги Парцалев в изпълнение на
*****
Боряна Пантелеева.
Мажоретен фестивал в град Левски
Мажоретният фестивал в град Левски за първи
път се проведе в рамките на празничната програма
в памет на Георги Парцалев.

Любовта към мажоретния танц запали в сърцата на момичетата от град Левски Валя Малкова – учител, треньор и международен съдия
по художествена гимнастика преди повече от 10
години. Достоен наследник днес е Соня Дунева,
нейна възпитаничка и ръководител на школата
по мажоретни танци в гр.Левски.
В школата се обучават над 50 момичета от 4 до
19
години. Успехите идват с труд и постоянство.
Седмият мажоретен фествал организиран от
Местната комисия за борба с противообществе- Мажоретките участват и печелят много отличия
ните прояви на малолетни и непълнолетни под на национални и международни фестивали. Всяка

За принос в развитието на любителското театрално
изкуство кметът на Община Левски Любка Александрова благодари и награди Самодеен театрален
състава към НЧ„Георги Парцалев–1901”с режисьор
Сергей Константинов и театрален състав „Георги
Парцалев” с режисьор Веселин Плачков-старши.

Общество
Община Левски извършва пръскане срещу комари
От 25 до 30 юни Община Левски извършва
пръскане срещу комари с авиационна техника в
землищата по поречието на реките Осъм, Ломя,
Пордимска бара, канали, гробищен парк и акациев
пояс на територията на общината.
Община Левски, в изпълнение на Наредба №13
от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведоми с
писма кметствата на територията на общината,
гражданите чрез прессъобщение подготвено и
излъчено от Общинско радио „Левски”, изпратено
и публикувано в медиите на 21 юни. Пръскането
срещу комари с авиационна техника е с препарат
РОТРИН 200. Препаратът за дезинсекция има
разрешение за предоставяне на пазара на биоцид
№0800-3/16.07.2018г. от Министерство на здравеопазването. Изпълнител на пръскането е „ДИ
ЕМ ВИ–2010”ЕООД гр.Плевен съгласно сключен
договор за услуга.

Пръскането се извършва от 25 до 30 юни
от 06:00ч. до 10:00ч. по поречието на р.Осъм
в землищата на с. Асеновци, с.Градище, с.Козар Белене, с.Малчика, с.Българене, с.Изгрев,
с.Трънчовица и гр.Левски; По старото поречие на
р.Осъм в землищата на с.Асеновци, с.Градище,
с.Козар Белене, с.Малчика, с.Българене, с.Изгрев,
с.Трънчовица и гр.Левски; По поречието на р.Ломя
в землището на с.Варана; Каналите в землищата
на с.Аспарухово, с.Стежерово и с.Божурлук; По
поречието на р.Пордимска бара в землището на
с.Обнова; В гробищния парк и акациев пояс в
гр.Левски
Съгласно чл.8 от Наредба №13 от 2016г. за мерките
за опазването на пчелите и пчелните семейства от
отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности, кметовете на населените места следва
да уведомят лично собствениците на пчелини,
както и чрез обява на видно място в населените
места и местните средства за осведомяване.
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За падението и спасението
на човешкия живот
Кога и защо се посяга към наркотиците? Има
ли път назад? Защо, защо?... Въпроси, които учениците от шести и седми клас от ОУ„Максим
Горки”, гр.Левски задаваха и търсиха отговор с
момчетата Людмил и Дани от сдружение „Рето
– Надежда”, наркокомуна – София.
Емоционална среща, проведена на 05.06.2019
г., на която двете момчета споделиха собствените
си истории, живота си, както те го определят –
преди и след наркотиците. И думите им, които
докоснаха душата на всеки от присъствалите:

Стартира акция на Пътна полиция
„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!”
Ваканцията за най-малките ученици вече започна, съвсем скоро към тях ще се присъединят
и по-големите. Това е поводът Пътна полиция
да започне няколко инициативи, насочени към
опазване на живота и здравето на децата като
участници в движението по пътищата. Една от
тях е акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“.
При тежки пътнотранспортни произшествия през
първите пет месеца на 2019 г. са загинали 7 деца
и са ранени 369. Като пътници в колите на свои
близки и по-големи свои приятели са загинали 3
и са ранени 183 деца. Като пешеходци загиналите
са 3, а 131 са ранените. Има едно загинало дете
като водач, а ранените са 55.
През летните месеци на 2018 г., за времето от 1

юни до 31 август, на територията на страната са
настъпили общо 2024 тежки пътнотранспортни
произшествия с 202 загинали и 2575 ранени. За
същия период при ТПТП са загинали 16 и са ранени 407 деца. Като пътници броят на загиналите
деца е 8, на ранените – 203, като пешеходци – 4
загинали и 125 ранени, а като водачи – 4 загинали
и 79 ранени.
През трите летни месеца на 2018 година – за
времето от 1 юни до 31 август – на територията
на област Плевен при пътни инциденти са пострадали 14 деца като участници в движението по
пътищата. През отчетния период няма загинали
деца при пътно транспортни произшествия.
Пресцентър ОД МВР–Плевен

„Сами правим своя избор в живота и носим
лична отговорност за него. Не позволявайте да
се превърнете в „щастливи” егоисти, за които
единственото и най-важно нещо е дозата.”
Дозата, която води към падение и силата, която
води до спасение!
И вярата, че изборът на нашите ученици ще е
винаги добър и успешен!
Зоя Личева
педаг.съветник в ОУ„Максим Горки”

Общинско предприятие БКС–Левски промени работното си време
Във връзка с настъпването на лятното часово време Общинско предприятие БКС–Левски промени работното си време.
Гражданите е необходимо да осигурят достъп до съдовете за битови отпадъци на служителите на предприятието
сутрин от 6:00ч., за да бъдат обслужени.

График за транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от цветните контейнери през 2019 г.

1 и 25 юли
1 и 27 август
2 и 27 септември
1 и 25 октомври
1 и 26 ноември
2 и 23 декември

24 юли
26 август
26 септември
24 октомври
25 ноември
20 декември

Веднъж годишно!

Проекти
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Участие на учениците от ОУ„Максим Горки” в трета мобилност в Полша
От 19 май до 24 май 2019 година се проведе
планирана мобилност по Проект № 2018-1-DЕ03КА229-047132_6 по Програма на Европейския съюз
„Еразъм +” в гр.Реда, Полша на тема „Уникални
ноти на една и съща песен”. В мобилността взеха
участие г-жа Валентина Иванова, г-жа Теменужка
Янева и учениците от пети и шести клас – Боряна Венциславова, Ан-Никол Недкова, Божидара
Данова и Венцислав Венциславов.

Домакин бе училище „Powiatowy Zespol Szkol
w Redzie”, гр.Реда, Полша. През първият ден на
мобилността имахме тържествен прием, на който
директора на училището поздрави участниците
в проекта и пожела успех на всички.
Полските ученици представиха презентации за
историята, културата и традиции на кашубите.
Те са западнославянска етническа група, която

населява областта Кашубия, част от Поморското
войводство, Северна Полша. Тяхна традиционна
столица е град Гданск. Кашубите считат себе си
за потомци на древнославянското племе поморяни. Бяхме топло посрещнати и от кмета на град
Вежхерово.
През вторият ден от визитата учениците участваха в артистичен клас по полски народни танци.
По-късно всички участници изпяха на английски
език следващият куплет от песента.
Всеки ден от престоя беше изпълнен с вълнуващи моменти и преживявания, с докосване до
историята на Полша. Посетихме прекрасните
градове Гдиня, Гданск, Сопот и Вежхерово. Разгледахме средновековния замък в Малборк. Той
е най-големият в света, изграден изцяло от тухли.
Служил е за резиденция на рицарите от Тевтонския
орден. Заема площ от повече от 20 хектара. От
1997 година е включен в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Най-голям интерес сред нас предизвикаха пясъчните дюни. На територия от няколко квадратни
километра се разиграва природен спектакъл, което
е нещо невиждано за Словински национален парк.
Огромните дюни, от които най-високата е над 40
метра Гура Лонцка(Góra Łącka), се преместват със
скорост от няколко метра годишно и поглъщат
заобикалящата парка гора. Площта на дюните
създава илюзията за пустиня. Наградата за пре-

минаването през „пустинята” е прекрасният плаж
в подножието на пясъчните дюни. Обграждащата
го гора, лишена от човешка намеса, също впечатлява и показва естествените процеси, протичащи
в горската екосистема.

В края на визитата, наситена с разнообразни
събития, всички участници в проекта получиха
сертификати за участие.
Посещението ни в Полша бе наситено с много
вълнения и емоции и надявам се с трайни приятелства с партньорите от: Румъния, Италия, Турция,
Германия и Полша. Спомените, които отнесохме
със себе си са незабравими и много силни!
Валентина Иванова
Старши учител
Координатор по проекта

ОУ„Максим Горки” приключва проект „Училище на 21-ви век”
В ОУ„Максим Горки”– гр.Левски приключва
двугодишният проект „Училище на 21-ви век”
Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование” на Програма „Еразъм+”. Проектът е
разработен на база приоритетите за развитие на
училището и цели повишаване на мотивацията и
професионалните и езикови компетентности на
учителите, усвояване и прилагане на иновативни методи и инструменти на преподаване, както
и към конкретизиране целите на обучение по
собствената дисциплина по целите в програма
Еразъм+. В рамките на проекта бяха проведени
следните дейности: организиране и провеждане
на интензивен курс по английски език за всички
желаещи учители, участие в два обучителни курса, последващи вътреучилищни квалификации,
дейности с участие на родители и учители и
театрални постановки по приказки на английски
език, представени пред родители, учители, ученици, деца и учители в детските градини в града.

Учителите по английски език Славка Ленкова
и Теменужка Янева взеха участие в обучителния курс „Езикова и практическа методология:
Креативност в класната стая” в Дънфермлин,
Шотландия. Наред с възможността да подобрят
езикови си умения и да участват в семинари за

стимулиране въображението и творчеството на
децата в изучаването на английски език, те се
срещнаха и обмениха идеи с учители от Полша
и Германия. Изключително добре организираната програма позволи пътувания до Единбург,
Глазгоу и исторически места в областта Файф и
обогатяване на познанията за историята и начина на живот в Шотландия. Дните, прекарани в
началните училища в Кросгейтс и Каудънбийт,
спомогнаха за осъществяване на контакт с местни
учители и запознаване с начина на преподаване
и образователната система в Шотландия.

Участието на шест начални и прогимназиални
учители в обучителния курс „Драма в образованието” ни научи как да поставяме ученика в
центъра на взаимодействието учител-ученик чрез
използване на интерактивни методи и позитивно възпитание в обучението и работа в групи.
Театралните и драма методи, които бяха усвоени от участниците, засилиха възможностите
за осъществяване на междупредметни връзки,
които са от особено значение за малките ученици.
Прилагането на техниките на театъра и драмата
като инструменти на преподаване прави ученето
по-забавно, привличащо и задържащо вниманието
на децата.

Подобрените езиковите компетенции по английски език разшириха възможностите за участие в
международни образователни програми, осигуриха достъп до специализирани учебни помагала
и услуги, допринесоха за по-активно участие в
стратегическите междуучилищни партньорства,
които училището инициира или взема участие,
включване в e-Twinning проекти.

Нашето училище се стреми да създава съвременна, динамична, но работеща среда за учители и повишат резултатността и подобряване на
ключовите компетенции и уменията на 21-ви век
и европейските ценности.
Включването ни в програма Еразъм+ даде възможност на учителите за допълнително професионално развитие, лична удовлетвореност и
мотивация за превръщане на ОУ„Максим Горки”
в „Училище на 21-ви век”
С удоволствие съобщавам, че училището има нов
спечелен проект по програма Еразъм+, „Училище
на 21-ви век – продължаващо образование”, който
е насочен към прилагане на новите технологии
в образованието и грижата за деца с обучителни
трудности.
Координатор на проекта
Славка Ленкова

Култура и спорт
Ученик в СУ„Крум Попов”, гр.Левски участва
в Първата национална асамблея „Земята на децата”
Осмокласникът Христо Методиев, ученик в
СУ„Крум Попов” участва в Първата национална
асамблея „Земята на децата” в София на 1 юни,
като представител на общината сред над 300 деца
от страната.
Художествен пленер и спортно-щафетни целодневни занимания с представители на Националните, спортна и художествена ,академии са
въодушевили и зарадвали децата. Христо се е
запознал с много деца проявили интерес към
непознатите спортове скуош, доджбол и хокей на
трева в спортно-щафетните занимания, научаваме
от училището.
Той участва в Асамблеята „Земята на децата”
благодарение на кмета на община Левски Любка Александрова и Петя Чолакова – гл.експерт
„Образование култура и спорт”. За достойното си
представяне Христо получи от името на Община
Левски на 7 юни – грамота, баскетболна топка за
любимата игра и книгата „Великите личности на
България”.
Леонетка Данаилова – гл.учител в СУ„Крум
Попов”: „С благодарност към госпожа Любка
Александрова и госпожа Петя Чолакова за предоставената възможност Христо да участва в
Асамблеята „Земята на децата” оставаме с надежда
това начинание да се превърне в традиция.”
Първата национална асамблея „Земята на децата”
е открита с химна „Детска планета”. Той е написан
за събитието от композитора Ясен Обретенов и
изпълнен от детския радиохор. Част от творбите

на младите таланти ще бъдат използвани за бъдещите благотворителни прояви на сдружение
„Дива Земя”.
Първото издание на детската асамблея са подкрепили и приветствали Министерство на културата,
Министерството на образованието, Министерство
на младежта и спорта, държавни институции и
организации, спортисти, журналисти, художници.
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Нови отличия за
самодейците от Асеновци
На 31 май 2019 г. певческите състави при НЧ„Съзнание–1894” с.Асеновци се явиха на участие
в ХV юбилеен национален събор-надпяване
„Авлига пее” в с.Обединение. Професионално
жури оценяваше изпълненията на самодейците
като една от песните задължително трябваше да
е от репертоара на Мита Стойчева.

КФФ„Асеновски славеи” се класираха на първо
място и златен медал с песните „Засвирили са,
Дойне” и фолклорна китка. ЖФГ„Осъмски ритми”
– второ място и сребърен медал с песните„Диляна
мома” и „Разсърди се бела Яна”.Индивидуалните
изпълнители: Симона Ивайлова – трето място и
бронзов медал, Шазие Живкова – трето място и
бронзов медал и Радослав Иванов – поощрителна
награда.
Само за месец май, самодейните състави участваха в четири фестивала и са класирани на призови
места. Да са живи и здрави, и все така активни
и упорити!

Ден на отворените врати в любимото училище
Детство мое, реално и вълшебно!
Незабравимо, единствено и неповторимо!
Детски смях изпълва училищния двор по случай
Първи юни – Ден на детето!
Какъв вълнуващ повод любимото училище „Крум
Попов” да отвори гостоприемно вратите си за
днешни и бъдещи ученици, за приятели и гости!
Денят на отворените врати в СУ„Крум Попов”
е част от богатия училищен живот.
Наглед е нормален учебен ден, а е изпълнен с
очаквания и събития.
Родители на бъдещи първокласници се запознават с материалната база
на училището, провеждат срещи, задават въпроси.
И самите деца са нетърпеливи, защото знаят, че
предстои най-хубавото – спортни игри на открито
и рисуване върху асфалт.
Протича истинско спортно състезание: първо
се сформират отбори. Всеки отбор има различен
възрастов състав и включва учител, дете, мама,
татко, братче, сестриче. Отборите носят различен
цвят тениски. Към всеки отбор работи ментор,
запознат с регламента на състезанието.
Спортните игри са тъй забавни!

С усмивка и настроение участниците в игрите
„Бързи сме, сръчни сме!”, „Ръка за ръка”, „Балон в
тунела” и „Прехвърли обръча” спазват указанията
на менторите. Децата се радват на всяка победа,
а родителите си припомнят детството…
В другия край на училищния двор малчуганите
рисуват с цветни тебешири, също като в песента:
„…цветя и слънце по асфалта…”.
Младежите от Ученическия парламент са активни
сътрудници в провеждането на всички дейности
и мотивират малките си приятели за победа.

В разгара на нашия детски ден завалява пролетен дъжд. Толкова тих и така приятен, че дори не
пречи на малките творци и спортисти.
За участието си в този празник всеки участник
– малък и голям – получава рекламен флайер и
пъстър балон.
Денят на отворените врати е традиция в Средно училище „Крум Попов” и се провежда всяка
година.
Училището, в което се чува детски смях и глъч,
раждат се мечти и се твори бъдещето!
Ученически парламент
и учителски колектив на
СУ„Крум Попов”

На 15 и 16 юни 2019 г. в гр.Павликени се проведе ХХІV Фолклорен фестивал „Северняшка
китка”, чиито организатори са Община Павликени
и НЧ„Братство–1884” – Павликени. Певческите състави и индивидуални изпълнители при
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци взеха участие на
16 юни. Художествен ръководител на съставите
е Петранка Стефанова, а съпровода е народен
оркестър с ръководител Красимир Калинков.
Професионално жури с председател народната
певица Янка Рупкина оценяваше изпълненията на
съставите в областта на фолклора във възрастова
категория до 16 год. и над 16 год.
Нашите певчески състави се явиха с народни
песни обработен фолклор и бяха оценени достойно
от журито: ЖФГ„Осъмски ритми” – първо място
и златен медал, КФФ„Асеновски славеи” – първо
място и златен медал, Симона Ивайлова – първо
място и златен медал, Радослав Ивано – второ
място и сребърен медал, Шазие Живкова – трето
място и бронзов медал
Благодаря на всички участници, които се представиха отлично, както и на професионалното
жури за високата оценка!
Петранка Стефанова

