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Град Левски празнува в деня на 182-та годишнина от рождението на Васил Левски
Град Левски празнува на 18 юли 182 години от
рождението на великия син на България Васил
Левски, 74 години от обявяването на селището
за град, селище, което 121 години, живее с името
на достойния син на България – Левски. В знак
на почит и признателност към живота и делото
на Апостола на Свободата град Левски празнува
надеждата за светло бъдеще на децата си.
На тържествена церемония бяха издигнати знамената на Република България и град Левски.
Официални гости на празника на град Левски
бяха: Негово Високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, Генералният
консул на Русия в Русе – н.пр.Андрей Громов, инж.
Емануил Манолов – кмет на община Павликени,
Люба Петрова от община Никопол, кметове на
кметства, представители на държавни и общински
служби и директори на детски градини и училища.

Негово Високо преосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, приветства кмета на
община Левски Любка Александрова, домакин
на празника, всички жители и гости и отслужи
молебен за здраве и благоденствие, защото такива
градове трябва да се въздигат във вярата и силата
за развитие. С молебен бе отдадена почит и на
патрона на нашето отечество йеродякон Игнатий
– Васил Левски. Благослови всички на празника.

Кметът на община Левски Любка Александрова просперитет. Убеден е, че това може да стане
честити празника на всички:
когато всички са заедно и с общи усилия работят
за добро бъдеще, защото съдбата на града е наша
отговорност.

"…Ние левчалии повече от век пречупваме и
минало, ежедневие и бъдеще през неговото свято име – Левски. Това е нашата благословия
да се чувстваме част от него, а него да чувстваме, като част от нас. Словото му, делата
му и неговата всеотдайност и саможертва ни
вдъхновяват когато сме устремени да изпълним
дълга си на хора и българи, но и ни приземяват,
когато прекалено се възгордеем от скромните
си постижения. Неговият пример укрепва вярата ни, дава самочувствие и надежда, че сме на
прав път стремейки се да приличаме на него в
живота си. Васил Левски е истинската българска мяра за живот с достойнство и смисъл."
Родното място винаги е част от живота на всеки
и формира личността, каза още Александрова и
подчерта, че постигнатото е плод на обединените
усилия на предците и ние сме длъжни да дадем
най-доброто от себе си за да пребъде, наследниците ни да живеят тук и се гордеят, че живеят в
града с името Левски.
Жителите и гостите на град Левски поздрави и
председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев, като
каза, че нашите предци са работили Левски да
расте и се развива и сега е наш ред да го стопанисваме и с труда си да допринасяме за неговия

Децата на град Левски от детските градини
„Слънце” и „Локомотив” поздравиха с песни всички
за празника. Прозвуча песен за Апостола по текст
и музика на нашата съгражданка Мария Нинова.
Прозвучаха и песни изпълнени от талантливата
Любена Стоилкова.

Жителите и гостите на празника изразиха своята
почит и признателност с гражданско шествие
и поднасяне на цвета пред паметника на Васил
Левски.
(продължава на 7-ма стр.)

Перспективите за развитие на град Левски бяха обсъдени на икономически форум
Икономически форум „Перспективи за развитие на град Левски, като част от Северозападен
икономически регион” се проведе на 17 юли в
заседателната зала на Общината, като част от
програмата на Община Левски за честване празника на града. Форумът беше предаден пряко по
общинско радио „Левски”.

Кметът на Община Левски Любка Александрова
откри и ръководи форума. Поздрави всички дошли да споделят своите виждания за развитие на
общината и участват със своя принос.
Сред участниците във форума бяха: Пламен
Йончев – от Банката за развитие, добър партньор
на общината, Игнат Димитров – управител ОИЦ–
Плевен, Маргарита Атанасова – ръководител проекти „Географика”ООД, представители на бизнеса
в град Левски Георги Венциславов – собственик
на Търговска верига „Абсолют+”, Володя Гичев
управител на „Свинекомплекс Дунав”АД – дъщерно дружество на Икономическата група Бони
Холдинг, представители на оранжерии „Гимел”ООД, директорът на ПГССТ – Йордан Димитров,
представители на институции и организации.
Любка Александрова презентира възможностите,

които има общината като дадености за привличане
на инвестиции, за развитие на туризъм и реализиране на бизнес начинания. Отчете благоприятното географско положение, комуникационни
възможности, като пътна и ЖП инфраструктура,
климатични условия, съществуващите традиции
в производството, които могат да бъдат възстановени и развивани. Подобряването на пътната
инфраструктурата достъпна за външни инвеститори, реформата в образованието за нуждите на
местната бизнес среда, изграждането на социални
и културни центрове.
За първи път беше представен обхвата на Общия
устройствен план и платформата на Общината
за привличане на външни инвеститори, влязъл в
сила в края на 2018г.
(продължава на 5-та стр.)
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ЮНИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 626 откри процедура за определяне на 23
бр. кандидати за съдебни заседатели, от които Окръжен
съд – Плевен – 3 бр. и за Районен съд – Левски – 20 бр.
за мандат 2019-2022 г.
Избира Временна комисия в състав:
Александър Христов Кисьов; Ваня Стефанова Толева;

Мирослав Иванов Мандичев; Николай Атанасов Любенов;
Тома Юлиянов Терзиев, комисията която в съответствие с
чл.68а от ЗСВ да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, да проведе изслушването,
да изготви доклад за резултатите от него със съответното
предложение и да го представи на Общински съвет–Левски

в срок до 10 август 2019г.
Временната комисия преустановява дейността си след
приключване на процедурата.
Утвърждава текста на обява за откриване на процедурата,
съгласно Приложение №1 към настоящото решение.
Обявата е публикувана в интернет страницата на Общината.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ЮНИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 627 прие годишен доклад и финансов отчет
за дейността на „МБАЛ Левски”ЕООД, гр.Левски за 2018г.
● С решение № 628 прие доклада за дейността на „МБАЛ
Левски”ЕООД, гр.Левски за периода 01.01.2019г. - 31.03.2019г.
Прие отчета за приходи и разходи за периода 01.01.2019г.
- 31.03.2019г. и счетоводен баланс към 31.03.2019г.
● С решение № 629 прие отчета на бюджета на Община
Левски за 2018г.
1.

1.1

1.2

представителни разходи на
Кметство Обнова

1 150 лв.

представителни разходи на
Кметство Малчика

800 лв.

представителни разходи на
Кметство Асеновци

800 лв.

представителни разходи на
Кметство Градище

800 лв.

представителни разходи на
Кметство Козар Белене

580 лв.

13 409 037 лв.

представителни разходи на
Кметство Българене

580 лв.

за делегирани от държавата
дейности

8 444 520 лв.

представителни разходи на
Кметство Трънчовица

580 лв.

за местни дейности

4 964 517 лв.

представителни разходи на
Кметство Стежерово

580 лв.

13 409 037 лв.

представителни разходи на
Кметство Аспарухово

580 лв.

8 444 520 лв.

представителни разходи на
Кметство Изгрев

580 лв.

210 448 лв.

представителни разходи на
Км.наместничество Божурлук

285 лв.

представителни разходи на Км.
наместничество Варана

285 лв.

представителни разходи на
Общински съвет

4 724 лв.

Прие уточненият годишен план на бюджета за 2018г.
по приходна и разходна част, както следва:
По прихода разпределен по
параграфи, съгласно Приложение №1.

По разхода разпределен по функции и дейности, съгласно Приложение №2 и Приложение №3
за делегирани от държавата
дейности
за дофинансиране

2.

2.1

2.2

за местни дейности

4 754 069 лв.

за капиталови разходи

1 239 606 лв.

Прие отчета за изпълнението на бюджета за 2018г.,
както следва:
По прихода разпределен по
параграфи, съгласно Приложение №1.
за делегирани от държавата
дейности

7 545 030 лв.

за местни дейности

4 892 533 лв.

По разхода в размер на, съгласно
Приложение №2 и Приложение №3.
за делегираните от държавата
дейности
за дофинансиране

2.3

12 437 563 лв.

12 437 563 лв.
7 545 030 лв.
209 035 лв.

за местни дейности

4 683 498 лв.

за капиталови разходи

1 043 187 лв.

Наличност по сметки към
31.12.2018г.

935 104 лв.

3.

Прие отчета за изпълнението по сметките за средствата от ЕС на Община Левски за 2018г., съгласно
Приложение №4.

4,5,6.

Прие отчета за изпълнение на бюджета на ОП”БКС”,
ОП”СИОР” и ОП”Социален патронаж” за 2018г.,
съгласно Приложение №5.

7.

8.

Прие отчета за състоянието на общинския дълг през
2018г., съгласно Приложение №14.
Одобрява изразходените целеви средства по Бюджета
на Общината, отчетени по разходени параграфи 4200,
4600 и 4300 субсидии за нефинансови предприятия
одобрени с Решения на Общински съвет – Левски
за текуща дейност, както следва:
за спортни клубове

61 300 лв.

членски внос и участие в нетърговски организации

5 484 лв.

Обезщетения и помощи по Решение на ОбС

20 950 лв.

9.

Информация за просрочените вземания и задължения на
Общината към 31.12.2018г., съгласно Приложение №6.

10.

Одобрява изразходените средства отразени в отчета
за изпълнение на Бюджета за 2018г., както следва:
представителни разходи на
Кмета на Община Левски

8 656 лв.

● С решение № 630 одобри уточнен план на капиталовата
програма в размер на 906 567 лв. по обекти, съгласно
Приложение №3.
Увеличението в размер на 80 396 лв. е в резултат на:
– ПМС № 96/25.04.2019г. с 32 356 лв.
– Споразумение № РД-02-30-78/27.04.2016г. сключено
между МРРБ и Община Левски с 30 888 лв.
– Увеличение на параграф 52 00 „Придобиване на ДМА” с
8 800 лв. за сметка на дейност „Общинска администрация”,
параграф 10 00 „Издръжка”.
– Увеличение на параграф 53 00 „Придобиване на НДМА”
с 8 352 лв. за сметка на дейност „Общинска администрация”, параграф 10 00 „Издръжка”.
Одобри компенсирани промени в бюджета за 2019г., както
следва:
– Увеличава параграф 1000 на функция „Образование”,
дейност „Неспециализирани училища” /дофинансиране/
с 6 500 лв.
– Увеличава параграф 1000 на функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност
„Водоснабдяване и канализация” с 10 000 лв.
Задължава Кмета на Общината със Заповед да отрази промяната по бюджета и капиталовата програма в бюджета
на Общината за 2019г.
● С решение № 631 обяви от публична в частна общинска собственост 224 кв.м. част от ПИ с идентификатор
43236.401.1640 с НТП За второстепенна улица, целият с
площ 1728 кв.м. съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Левски, одобрени със заповед №
РД-18-2/23.01.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК
на гр.Левски.
Даде съгласие за изменение на подробния устройствен
план – план за регулация /ПР/ относно упи XXVII и ПИ
43236.401.1640 /второстепенна улица/ в кв.45 по ПУП
на гр.Левски, като 224 кв.м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.1640, целият с площ 1728 кв.м. с НТП За
второстепенна улица, се придава към упи XXVII, кв.45
по ПУП на гр.Левски, съответно ПИ с идентификатор
43236.401.3488 съгласно кадастралната карта на гр.Левски
и кадастралните регистри на гр.Левски, собственост на
„Георги Венциславов – 2005”ЕООД.
Актуализира Програмата за управление и разпореждане с

имоти общинска собственост за 2019г. в Община Левски
както следва:
– Допълва раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за продажба” със следният имот:
224 кв.м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.1640 с
НТП За второстепенна улица, целият с площ 1728 кв.м.
съгласно кадастралната карта на гр.Левски, която част
се придава към упи XXVII в кв.45 по ПУП на гр.Левски,
съответно ПИ с идентификатор 43236.401.3488 съгласно
кадастралната карта на гр.Левски и кадастралните регистри
на гр.Левски, одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г.
на Изпълнителен Директор на АГКК.
Даде съгласие за продажба на имота по т.3 без търг или
конкурс на „Георги Венциславов – 2005”ЕООД с ЕИК
104643653, собственик на ПИ с идентификатор 43236.401.3488
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Левски, одобрени със заповед № РД-18-2/23.01.2007г.
на Изпълнителен Директор на АГКК, при продажна цена
8700 лв. без ДДС.
Възложи на кмета на Община Левски да сключи предварителен договор, а след влизането в сила на проекта за
изменение на ПУП – ПР да сключи окончателен договор
за прехвърляне правото на собственост.
● С решение № 631 актуализира Програмата за управление
и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019г.
в Община Левски, както следва:
В раздел ІІІ В „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за учредяване на ограничени вещни
права”, т.2.„Учредяване право на ползване” се допълва
със следния текст:
– УПИ І-622 с площ 920 кв.м., кв.40 по ПУП на с.Трънчовица за поставяне на постоянен пчелин.
– УПИ ІІ-622 с площ 1060 кв.м., кв.40 по ПУП на с.Трънчовица за поставяне на постоянен пчелин.
Учредява възмездно право на ползване за срок от 10 години на Павлина Блажева Терзийска от с.Трънчовица за
разполагане на постоянен пчелин върху:
– УПИ І-622 с площ 920 кв.м., кв.40 по ПУП на с. Трънчовица при годишна цена на правото на ползване 120.00
лeва без ДДС.
– УПИ ІІ-622 с площ 1060 кв.м., кв.40 по ПУП на с.Трънчовица при годишна цена на правото на ползване 140 лв.
без ДДС.
Възложи на кмета на общината следващите процедури по
учредяване правото на ползване.
● С решение № 633 актуализира списъка на пасища, мери
и ливади за индивидуално ползване по землища, като
включи допълнителни имоти за разпределение през 2019г.
● С решение № 634 прие пазарни оценки за годишни наемни
цени на пасища, мери и ливади, общинска собственост в
землищата на Община Левски.
● С решение № 635 отпусна финансови средства в размер
на 200 лв. за лечение на Велизар Танев Йорданов от гр.Левски; 100 лв. за лечение на Ваня Иванова Александрова от
гр.Левски; 100 лв. за лечение на Маргарита Стефанова
Григорова от гр.Левски.
● С решение № 636 отпусна финансови средства в размер
на 100 лв. на Маргарита Иванова Неделчева от с.Малчика
за погребението на майка й.
● С решение № 637 даде съгласие за промяна на срока на
договор № 976/06.06.2018г. за дългосрочен дълг (мостови
кредит) с „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ”ЕАД в размер на 2 409 136 лв. от
25.07.2019г. на 25.12.2019г.
Възложи и делегира права на Кмета на Община Левски
да подпише споразумение /анекс/ с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България-ФЛАГ”ЕАД.
Подробна информация, на информационното табло
на 3 ет. на общината и в стая 305.
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Награди за ученици и учители от oбщина Левски
На 27 юни в Руски културно-информационен
център – София, на тържествени церемонии бяха
наградени участниците в два конкурса.
Международният ученически конкурс „Заедно в XXI-ви век” се проведе от 14 организации
със съдействието на МОН и под патронажа на
Посолството на Руската федерация в РБългария.

Участниците имат задача след запознаване с
историята и бъдещето на българо-руските връзки
творчески да разкрият своите чувства чрез средствата на различните изкуства.
В раздел „Поезия”, възрастова група IX-XII
клас, II-ра награда получи Барие Демирова – XI
клас, СУ„Крум Попов”, гр.Левски.
Националният конкурс „Зелена планета – 2019”
се осъществява от 3 организации. Форумът е
посветен на Годината на театъра. Участниците
трябва да изразят своето отношение към природните и културни ценности чрез резултати
от творческа, художествена, социалнополезна и
изследователска дейност.
В раздел „Поезия”, възрастова група I-IV клас,
поощрителна награда получи Симона Стефанова
– III клас, СУ„Крум Попов”, гр.Левски.
В раздел „Природата – безценен дар, един за
всички” – конкурс за социалнозначими проектни
и научно-изследователски работи II-ра награда
получиха: Християна Георгиева, Преслав Петков,
Владислав Бешев и Вяра Панева от ОУ„Неофит
Рилски”, с.Обнова.
Снежина Любенова – ДГ„Слънце”, гр.Левски,
получи I-ва награда за творческа разработка във
„Фестивал на педагогическото майсторство”.

Награди получиха и научните ръководители на
учениците Дора Давидова и Хортензия Морозова.
ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ И
УЧИТЕЛИ!
Желаем лятото на 2019-та да е изпълнено с много
приятни емоции, а през 2020-та година да имат
нови успехи в творческата си дейност!
Благодарим на Община Левски за осигурения
транспорт до гр.София.
ОбщКС на СБУ,
председател Дора Давидова

Любена Стоилкова е наша млада, голяма надежда
Великолепният глас и песни на Любена Стоилкова
изпълнени в училище, на сцената пред Общината,
на сцените в страната, участия във фестивали и
конкурси са радост за хората в родния град.

"Чувствам се като гълъб, когато пея", казва
Любена и е радостна, когато радва хората. С впечатляващия си талант и многобройни участия,
третокласничката от СУ„Крум Попов”, малкото
слънчице на нашия град прави своите първи стъпки към голямата сцена. Тази годината е наситена
с участия и предизвикателства за Любена, но тя
успява да докаже, че за обичта и към музиката и
таланта няма прегради.
Кметът на община Левски Любка Александрова
поздрави специално Любена, нашата талантлива, очарователната млада звездичка в една
среща–разговор на 22 юли, след прекрасното и
участие в празника на град Левски. Участие не
останало незабелязано и от руския посланик,
гост на празника. В непринуден разговор г-жа
Александрова изрази радостта и подкрепата си,
а Любена разказа за своите участия и музикални
предизвикателства.
Прекрасният глас на Любена открива още в
детската градина г-жа Видолова, и с помощта
на Пламен Любенов, родителите и всички, които
подкрепят развитието на безспорния и талант тя
прави своите първи стъпки към голямата сцена.
Любена зарадва всички, които я обичат с участието си в кастинга за млади таланти в шоуто на

Слави с песните „Цветът на надеждата” и „Китка
ми шарена” на 22 март. Същият ден, вечерта, тя
е сред участниците в гала концерта на „Детска
мелодия на годината” в НДК и получава награда.
За първи път тя влиза в професионално студио
за запис на песента „Пак съм на море”, и не в
кое да е, а на легендарния Максим Горанов от
„Диана Експрес”. Участва и във фестивала за
млади таланти „Нека да е лято” в гр.Павликени, а
скоро ще пее и танцува на фолклорния фестивал
„Тараклъка пее и танцува” в с.Градище.

Тя знае много песни, но за развитие на таланта
и ще е нужен и музикален педагог. През лятото
е възможно да направи дует с Галя Любенова и
група „Изида”.

Сега Любена разучава песента „Шалоу” от филма
„Роди се звезда”. Тя запя песента при срещата с
кмета на общината, а г-жа Александрова и подари скромен, но паметен подарък с пожелание да
сбъдне мечтите си.

Любена мечтае да бъде като Ариана Гранде,
свири на китара, пише стихчета, рисува и танцува,
а скоро очаква и подарък пиано. Артистична по
натура, тя иска да продължи образованието си в
музикално училище.
В началото на септември ще участва във фестивала „Полските щурчета” в Полски Тръмбеж.
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Родственици на Васил Левски представиха книгата
„Васил Левски по спомени на Васил Караиванов – първи братовчед на Апостола”
Кметът на Община Левски Любка Александрова
изрази радостта си, че с представяне на книга за
Апостола ,на изложбата на автентични документи,
с разказ за карловската фамилия дала на нашия
народ Васил Левски започва честването на рождения ден на Апостола ,патрон на град Левски.

и мисия на родствениците на Васил Левски, на
всички българи.
Книгата „Васил Левски по спомени на Васил
Караиванов – първи братовчед на Апостола” е
третото преработено издание. Първото издание е
било още през 1987г. и тиражът веднага е изчерпан. В нея са спомените на първия братовчед на
Апостола Васил Караиванов, събрани от неговия
син д-р Петър Караиванов, множество писма и
документи.

За нас е чест да бъдем в града с името на Апостола пред 182-та годишнина от рождението му,
споделиха Васил Караиванов – внук, и Стефан
Караиванов – правнук на първия братовчед на
Апостола – Васил Караивонов.
Васил Караиванов е най-верен съратник на Левски,
Те призоваха да помним гениалния карловец, да собственик на Караивановия хан, наречен Ханът
отстояваме идеите на Левски, това е отговорност на Апостолите, защото Левски е отсядал много

пъти и в него са идвали Каблешков, Бенковски,
Волов за подготовката на Априлското въстание.
Васил Караиванов е и първият кмет на Карлово,
избран на 16 януари 1878г., месец и половина
преди официалното Освобождение на България
турско робство, разказа Стефан Караиванов и
посочи, че той е и първият демократично избран
кмет в България. В Карлово тази дата е празник
за общината.

Спря се подробно на събития и факти документирани в книгата, показа старите събрани записки
и копия на документи, които имаха възможност да
видят присъстващите на срещата с родствениците
на Васил Левски.

Със симулативен съдебен процес приключи съвместната работа
между Средно училище „Крум Попов” гр.Левски и Районен съд – Левски
Със симулативен съдебен процес на 26 юни приключи съвместната работа между Средно училище
„Крум Попов” гр.Левски и Районен съд – Левски
по образователната програма, реализирана от
Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството
на образованието и науката (МОН) „Съдебната
власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” за учебната
2018–2019 година, информират от Пресцентъра
РС -Левски

Образователната програма стартира като пилотна
през 2014 г. в резултат на подписано споразумение
между ВСС и МОН и е насочена към формиране
на правна грамотност и култура сред учениците,
към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. Про-

грамата цели да провокира и насочи вниманието
на младите хора към осъзнаване значението на
държавността и законността, към справедливост
в социалното общуване и утвърждаване култура
на толерантност.

представиха наказателен процес – дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.
Всички учeници бяха наградени с предметни
награди и удостоверения от председателя на Районен съд Левски – съдия Палмира Атанасова,
която даде висока оценка на професионализма и
старанието на участниците и им пожела бъдещи
успехи. Класният ръководител Магдалена Петрова и директорът на СУ„Крум Попов” Валентина
Дженева изразиха удовлетвореност от съвместната
работа по образователната програма и желание
за продължаване на инициативата, имаща за цел
повишаване на информираността на учениците
за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо
лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни
заседатели влязоха учениците от VІІІБ клас Пламен
Крумов, Магдалена Рачева, Александрос Иванов,
Радостин Насков, Христо Методиев, Теодора
Веселинова, Крум Атанасов, Ясен Христов, Мариета Иванова и Тихомир Бернаров. В съдебната
зала на районния съд, в присъствието на техни
съученици и учители, на председателя на съда,
на магистрати и съдебни служители, учениците
Поетичен конкурс „Свищовски лозници”

Конкурсът е за автори от цялата страна и е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат.
Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2019 година от 10:30 ч. в камерната зала при ПБНЧ„Еленка и Кирил Д.Аврамови – 1856”.
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2019 година на адрес: 5250 гр.Свищов, област В.Търново, ул.„Д.Г.Анев” №4а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg
Телефони за информация:0631/643-51 – главен експерт „Култура”
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Перспективите за развитие на град Левски бяха обсъдени на икономически форум
(продължение от 1-ва стр.)
Отчетен бе иновативния подход за териториално планиране и новите възможности, които
предоставя Общия устройствен план на община
Левски /ОУПО/, разработен за територията на
цялата община.
Стратегическа цел на Общия устройствен план
на община Левски /ОУПО/ е да създаде планова
основа за нейното дългосрочно, устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на
урбанизираните територии и териториите извън тях
и подходящи условия за обитаване и реализация
на дейности за цялостно социално-икономическо
развитие.

С усилията на Община Левски и финансовата
помощ, възможността дадена на всички общини от
МРРБ, ОУПО Левски е факт. Прогнозния период
на действие е 15 години. До влизане в сила на
ОУПО Община Левски не е имала възможност за
предоставяне на достатъчно и атрактивни терени
за развитие на бизнес, каза г-жа Александрова
Маргарита Атанасова – ръководител проекти
„Географика”ООД презентира ОУПО Левски,
заложените възможности, новите индустриални
зони, които ще се разработват и ще са атрактивни
за инвеститори.
Платформата за развитие на общината, която
се разработва на база ОУПО, каза г-жа Александрова предвижда нови зони, но и наличието на
стари не са за подценяване. Тя ще бъде качена
на сайта на Община Левски за да могат всички,
които проявяват интерес да се запознаят с нея.
Платформата на общината показва как град Левски се вижда и как изглежда от високо с неговите
индустриални и комуникационни възможности и
всички характеристики, които могат да предизвикат по най-пряк начин инвеститорски интерес.
Община Левски е пионер в това начинание, което
отдавна се прави в Европа, стана известно на
форума от Владислав Тренкин.
С приемането на ОУПО Левски се даде възможността да се изгради платформа, с която да
се онагледят всички възможности на общината за
привличане на инвестиции и се противодейства
на безработицата.
Как местния бизнес помага и какви са възможностите му да се разширява, докато чакаме външен
интерес и инвестиции?
Володя Гичев управител на „Свинекомплекс
Дунав”АД, който от няколко години работи за
промишленото възстановяване на свинеогуяването
в общината, посочи, че основно производството
ще бъде на малки прасета и свине майки, угояване
и по нататъшната им реализация в месопреработката. „Свинекомплекс Дунав”АД /бившия
СУК/ закупен през 2013г. от ИГ„Бони Холдинг”
до миналата година е решавал административни
въпроси. Същинската дейност по възстановяване
е започнала преди година и в момента с усилена
строителна дейност са заети 70 човека, осигу-

рени от фирмата. Желанието е до една година да
започне живото производство на заложените по
план 2250 свине майки, 11 хил. подрастване и 20
хил. за угояване свине.
Обектът е изключително голям с площ 209 дка,
37 производствени сгради и 30 съпътстващи. Те
всички подлежат на ремонт. Всички дейности
са съгласувани и съобразени с изискванията на
държавните органи и еколози. Обектът се намира
в защитена зона и разрешителния режим е сложен, каза Володя Гичев и отбеляза, че трудно се
намират и хора с нужната квалификация.
Въпреки предизвикателствата и трудностите е
убеден, че обекта има бъдеще и в него ще бъдат
заети около 70 души. Обучаването на кадри е
изключително важно за местния бизнес, подчерта
Володя Гичев.

Георги Венциславов – собственик на Търговска
верига „Абсолют+” възстановява за своя сметка
по-голямата част от спортния комплекс в град
Левски и получи специална благодарност за това
от кмета на Общината за подаръка, който прави
за децата и хората в града.
Предстои разширяване на търговския обект в
центъра на град Левски с 2 дка. застроена площ,
което до края на годината трябва да бъде приключи. Ще бъдат назначени 60 до 70 човека, каза
Георги Венциславов.
Той е убеден, че град Левски има бъдеще и
инвестициите на работодателите трябва да започнат първо от хората. Призова местния бизнес да
помага на общината, не може само да се иска, а
промените от преди пет, шест години са видими
и това е правилната посока.

Госпожа Владимирова, представител на Оранжерии „Гимел”ООД, една от много сериозните
фирми на икономическата карта на общината,
заяви категорично, че от създаването през 2005г.
производството на зеленчуци в оранжериите е
чисто биологично и подходящо за деца и възрастни. Работните места са 200, работата е тежка, но
хората работят с желание, защото фирмата успява
да им осигури нужния комфорт.
Последната придобивка е така нареченото „оръдие
против градушка”, което всъщност е генератор
с шокови вълни. Едва ли има някой, който да не
помни ужаса от градушката през 2017г. и жестоките последствия за оранжерията и хората в

града. Вече възстановена, след влагане на много
средства и след неуспешните опити за съдействие
от АБГ и МЗ, за да не преживее отново такова
бедствие се снабдява със съоръжение „оръдие
против градушка”.
След консултация с производителя и БАН за
посоката на бурите, които засягат региона то е
разположено в западната част на оранжериите
с обсег 2 км. Освен, че раздробява градушката
съоръжението има и превантивно действие. Монтирано само преди месец то предотвратява 22
пъти образуването на градоносни облаци. Те не
са стигнали до нашия регион, защото са разбити с
шокова вълна, и вместо да завали град, вали дъжд.
В момента МЗ и съответната агенция се е насочила
към закупуване на такива съоръжения, посочиха
от оранжериите. Това е един от най-ефективните
начини за борба с градушките, който използват
10 града в страната, стана известно на форума.
Безспорно опазването на общината от зачестилите
напоследък градушки е важно условие за живота
на хората и опазването на земеделската продукция,
за което няма как да не сме благодарни.

Директорът на ДБТ Левски Любка Миланова
посочи, че равнището на безработица е 8,8 в община
Левски, близко до средното за страната. Тя е с 15%
по-ниска, сравнена със същия период на миналата
година. Като проблем се очертава факта, че само
20% са регистрираните специалисти, а два пъти
повече са хората без квалификация. Само 12% са
регистрираните до 29 годишна възраст в ДБТ, а
хората над 50 години са 50% от регистрираните.
Директорът на ПГССТ„Никола Й.Вапцаров”
Йордан Димитров сподели тревогата си, че от
заявените 4 паралелки план-прием трудно ще се
реализира една. Въпреки проведените срещи с
работодатели, и профилирането на паралелките
съобразно потребностите, учениците трудно се
реализират по професията, а задържането им в
града се определя от това. Тежък проблем, за
който трябва да се мисли с перспектива и от
образователната инфраструктура и от бизнеса.
Община Левски има повече от 20 сдружения в
Банката за развитие по програмата за енергийна
ефективност, банката с която Общината е работила
в много добри партньорски отношения по време
на санирането,каза г-жа Александрова. В момента
очакванията за програмата за енергийна ефективност са да стартира да края на годината в малко
по различен формат, а реално самото изпълнение
да започне следващата или по-следващата година,
каза представителя на банката Пламен Йончев.
Зависи кога и как ще бъде приета и финансирана
от държавния бюджет. Програмата ще продължи
но вероятно със самоучастие от страна на сдружението на собствениците, от общината или от
фонда за енергийна ефективност. В момента водещи партньори са МРРБ. Очаква се държавата
в лицето на правителството да реши.
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Васил Найденов за празника, Апостола и непреходното в народната памет
Васил Найденов,любимецът на няколко поколения с хитовете си „Сбогом, моя любов”, „Всичко
ми е наред”, „Междучасие”, „Огън от любов”,
„Като слънце в огледало”, „След края на света”
и много други участва в програмата по случай
празника на град Левски на 17 юли.

всичко народа не можеш да го излъжеш, ще го
излъжеш 1, 2 и 5 години, но цял живот не става,
той винаги се усеща, рано или късно. Публиката
в това отношение е страхотен барометър.
Творците, хората на изкуството също допринасят със своето творчество, да бъде чут
гласът на народа.
– Глас народен, глас божи!
Определено вашите песни, музика и текстове
са били вдъхновение на много поколения и са
оставили хубави спомени. Засягайки темата
за преходното и непреходното в българската
история ,какво мислите за личността на Васил
Левски?

След концерта той прие поканата на радио
„Левски” да сподели своите впечатления от град
Левски, мисли за Апостола и великите българи
в нашата история.
– Днес минах покрай къщата, Бог да го прости,
на големият наш артист Георги Парцалев. Какво
ли не се говореше за него приживе... Имах честта
да го познавам, не толкова добре, но го познавах.
И само това ще ви кажа за Парцалев. Стоянка Мутафова, която беше негов дългогодишен партньор
и в сатиричният театър и в новогодишни програми
и на всякакви сценки (ние сме работили много
често заедно, аз съм пял там...). Стоянка Мутафова, която е един абсолютен професионалист,
Как се чувствате в град Левски пред рожде- разказваше, че Парцалев ги е поканил (това няма
ния ден на Апостола?
от къде да го чуете) на свой драматичен монос– Ние сме идвали много пъти тук, поне аз с пектакъл и тя вика: "Той ни шашна! Събрахме се
различни мои групи и публиката винаги е била целият сатиричен театър и не само, всичките
много готина, много темпераментна.
актьори от театър „Иван Вазов” и луди ни
направи. Изведнъж той се оказа най-големия
трагик, който можеш да си представиш. Ние не
можехме да предположим, какво представлява
Парцалев в една съвсем друга роля, от тази в
която ние го знаем на сцената – вечно усмихнат,
вечно дестинге към хората..."

Доволен съм, че съм поканен на този празник,
съжалявам, че няма да съм тук утре, но все пак
18-ти настъпва след няколко часа. Виждам, че
хората са настроени празнично и искам да им
благодаря за това, че пееха и знаеха голяма част
от моите песни. Всъщност това е най-хубавата
награда за всеки артист и музикант, да му знаят
песните и да знаят това, което е направил, което
осмисля живота му. Всъщност това е най-важното... В нашата професия е много трудно да се
задържиш. Понякога минават 2, 3 или 5, години
и изчезваш от звездният небосклон. Като цяло е
изключително трудно, особено за държава като
нашата, защото в България в това отношение имаме
и други традиции… проблемите на медиите и на
културната комисия в парламента, но не искам да
ви занимавам точно на празника с тях. Това е един
дълъг сложен разговор, но оказа се, че въпреки

Левски си остава една икона за българина, един
символ, който не трябва да се пипа.
В нашата история определено има сакрални
и свещени образи, за които е хубаво да се сещаме не само по празници и годишнини, но и
в дни на изпитания… Не бива да позволяваме
вроденият социален глад към жълто, да опорочава и помрачава тяхната светлина и път.
Какво ново при вас?

– Ето тук до мен е и китаристът ми, който направи най-новата песен към игралния филм на Иван
Ничев „Можеш ли да убиваш”. Аз даже филмът
не съм гледал, пък и той не го е гледал, но мисля
че музиката стана много интересна. Аз връщам
времето, когато съм бил до Ала Пугачова и тя
пееше песента „Старинные часы”. Пътували сме
заедно на концерти в Русия и за мене текстът на
тази песен, макар, че българи двама са го правили, ни връща към тази непреходност на времето.
Времето, което отминава и заминава и може би
това е една от причините да изпитвам някаква
емоционалност към тази песен, защото наистина
времето си лети необратимо и в това отношение, трябва да ценим хората, които са около нас.
Трябва да съумяваме да ги обичаме, трябва да им
прощаваме за грешките, защото и ние бъркаме.
Никой от нас не е безгрешен и може би малко
повече трябва да се обичаме и уважаваме. Това
е дефицит в последните няколко години... липса
на всякакъв морал и в това отношение трябва да
останем малко повече човеци и малко повече и
българи, защото сме родени на тази земя. Не става
въпрос за някакъв национализъм, но ние имаме
и наше кино, и наш театър, и наши хумористи, и
наш балет, и наша музика във всичките и измерения, световни тенори, баси, които са пели по
най-големите сцени.
Един Борис Христов, една Гена Димитрова,
една Райна Кабаиванска, те са много аз не мога
да изредя всички, които наистина са прославили
България в чужбина. И като чуят България, те се
сещат за тези личности. В това отношение ние
сме длъжни на някой от тези хора, които могат
да бъдат емблема за България.

Същото нещо, само че в съвсем други измерения – един апостол.
Съвсем скоро чувах едни много грозни неща
по телевизията, разни историци говореха доста грозни неща и за Ботев и за Левски. В това
отношение на журналистите не им прави чест,
особено, когато един човек е останал символ за
нацията, независимо от това дали е политик, дали
е ...Това е някаква съкровищница, която не трябва
Благодаря Ви ,хубави послания, и да завърда се пипа. Искам да кажа на нашите слушатели, шим с …
не вярвайте на откривателите журналисти, които
– С това,че трябва да бъдем повече българи!
търсят под вола теле.
Репортер – Людмила Стоянова
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Град Левски празнува в деня на 182-та годишнина от рождението на Васил Левски
(продължение от 1-ва стр.)

шоу за мало и голямо в родния град на Жоро.
За градуса на настроението в празничната вечер
се погрижиха и нашата съгражданка, известната
певица Бриана и Владо Димов.

Президентът на Република България Румен
Радев изпрати поздравителен адрес по повод
празника на града до кмета на община Левски
Любка Александрова и жителите и гостите на
община Левски. Честити празника и приветства
усилията на Общината за по-добър и достоен
живот, за подобряване на инфраструктурата в
региона и изграждането на културен център за
съхранение на паметта за големия български
артист Георги Парцалев.
Препълненият площад на град Левски, прекрасната
емоция, която подариха артистите и празничната
заря ще останат красиво вдъхновение, надежда
на младостта за светло бъдеще.
Кметът на Община Левски Любка Александрова
поздрави всички с празника на град Левски, двоен
празник с прекрасна емоция:
"Всяка година, като част от България ние празнуваме поредната годишнина от рождението на
най-великия българин йеродякон Игнатий – Васил
Левски и празника на нашия град, нашият Левски, нашият дом, нашата болка, нашата любов,
нашите мечти… Толкова голям е нашият град,
колкото са големи мечтите ни, толкова е любим,
колкото са големи сърцата ни".

Община Левски получи поздравителни адреси
за празника и от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна компания
индустриални зони, полковник Иван Иванов –
началник на военно окръжие Плевен, Института
за управление на програми и проекти, Синдиката
на българските учители, РЗИ–Плевен, Общински
съвет Силистра и мн.др.

Георги Николов, Виктория Куприна и малката
им дъщеричка, очарователното семейство със
сериозна заявка за своя артистичен и музикален
талант на националната сцена, направи весело

Култура и спорт
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Община Левски подкрепи
Националната информационна кампания „Роди дете в България”
Кметът на община Левски Любка Александрова подкрепи Националната информационна
кампания „Роди дете в България” на Фондация
„Мечта за дете”.
Националната информационна кампания „Роди
дете в България” на Фондация „Мечта за дете”
дойде с концерт в град Левски на 1 юли.

талантите на град Левски, Любена Стоилкова и
групата на учителите „Даскалисимо”. С благодарност за топлия прием на кмета Община Левски, Любка Александрова и жителите на града,
за подкрепата на благородната кауза, поп и рок
певеца, бивш член на група D-2 – Дичо, Теди Кацарова, Djane Monique зарадваха малки и големи
в юлската вечер.

участие в обществения живот, за това, че са новатори, които се стараят да възпитават децата
прекрасно. Грамоти за това получиха: директора
на ДГ„Слънце” Наталия Христанова, директора
на СУ„Крум Попов” Валентина Дженева, директора на ОУ„Максим Горки” Даниела Георгиева,
директора на ОУ„Неофит Рилски” с.Обнова Ваня
Радева, директора ОУ„Христо Ботев” с.Българене
Мирела Пантелеева.

Създателката и душа на кампанията Евелина
Рускова, преминала през много трудности, но
„Повече деца родени в България”, е мотото на
сега щастлива майка на близнаци – заченати ин- националната кампания и за подкрепата, кметът
витро, представи целта на кампанията и призова на общината получи сертификат.
всички, които мечтаят да имат деца да сбъднат
мечтите си. Информационната кампания цели
да популяризира DMS DETE номера 17 777 за
събиране на средства за двойки с репродуктивни
проблеми и затруднено финансово положение.
Концертът с водещ Наско от БГ Радио откриха

"Прекрасно е да се роди дете в България, но
е прекрасно и след това да бъде в добри ръце",
каза кметът на общината Любка Александрова
и поздрави директорите на учебни заведения
за успешно реализирана извънучилищна и извънкласна дейност с учениците, за активното

Шампионска купа и първо място за мажоретките от град Левски в Обзор
Мажоретките на град Левски, нашите големи
момичета имаха честта да водят дефилето на
всички участници при откриването на Седмия
Международен фестивал на изкуствата „Морско
конче” в град Обзор проведен от 28 юни до 1 юли.
Мажоретен състав гр.Левски, с ръководители
Валя Маркова и Соня Дунева за пореден път показа
и доказа своя талант сред участници от България,
Русия, Македония, Украйна, Естония и Беларус.
Соня Дунева за участието на мажоретките в
Международния фестивал: "Своя дебют в Обзор
тази година направиха по-малките мажоретки
на възраст от 10 до 13 години. Въпреки че са
още малки деца, те се представиха великолепно!

Съставът на Левски имаше възможността да
изиграе общо пет танца за три дни. Последната вечер малките грации изиграха своя „смесен
танц”, в който се съчетават елементи на ръченица, уредите палка и помпони.

Съставът на гр.Левски се завърна с много
положителни емоции и мотивация за бъдещи
победи!"
На финала на танца зрителите ги аплодираха
бурно, а това беше най-голямата награда за
децата! Малките мажоретки определено ни гарантират едно достойно ново поколение златни
момичета от град Левски! Организаторката на
фестивала лично връчи шампионската купа в
категория танцово изкуство като каза, че това
е едно голямо и заслужено първо място! Всички
момичета получиха корони за достойното си
представяне!

Общество

В края на месец юни по проект „Зелено училище
за малки и големи” се проведе щафетата „Предай
нататък познанието”. Участниците споделиха
своите впечатления и предадоха зеленото знание
на свои близки, приятели, съседи и колеги. Те от
своя страна ще предадат познанието и на останалите жители в населените места. До този момент
информацията е достигнала до 4500 души чрез
директно общуване.

Щафетата не подмина и общинска администрация
Левски, добър пример за подражание и приемане
на идеята по сериозен и отговорен начин именно
от институцията, в чиито задължения е организиране и контролиране на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
Учебният процес приключи с връчване на сертификати на домакинствата от град Левски и село
Обнова, взели участие в обученията в Зеленото
училище.
Община, ЕКОПАК, образователната и семейната
институции си подадоха ръка в името на природата, преодолявайки стереотип и предразсъдъци,
скептицизъм и съмнения, за да се превърнат в
НИЕ. Ние искаме по-чисти и по-зелени улици,
искаме да сме здрави, искаме природа за децата
си, и ще положим усилия това да се случи. В
тази общност, споделяща обща цел и еднакви
ценности има лекари, здравни работници, социални работници, педагози, инженери, агрономи
и др., представители на правосъдната система и
на МВР, представители на частния бизнес, които
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показаха, че има гражданска съвест и отговорност
към процесите в обществения живот.
И като всяко училище е време за ваканция. А през
ваканцията проекта продължава със забавни игри
на открито и с финалната игра „Сливи за смет”.

Здравословно и безопасно лято за децата от град Левски
На 5 юли деца от детската ясла, детските градини и училища, учители и родители участваха
в празник за „Здравословно и безопасно лято” в
град Левски.

с противообществени прояви на малолетни и
От правилният избор зависи лятото да е изпълнепълнолетни (МКБППМН) и НЧ„Георг Парца- нено с радостни игри, забавни приключения и
лев-1901” са организатори на инициативата, която приятни забавления.
има за цел чрез забавни и спортни игри, кулинарно
състезание и танци да покаже на децата какво
е здравословно и безопасно за тях през лятото.

За това какво е нужно за здравословен и безопасен начин на живот на децата през лятото в
диалог с участниците разказа г-жа Антоанета
Владимирова.
Организаторите бяха предвидили и награди
за участниците за да поощрят здравословния и
Венцислав Георгиев, представител на Съвета безопасен начин на живот.
на децата към Държавната агенция за закрила
Безспорно лятото е време в което за децата има
на детето (ДАЗД), Местната комисия за борба много изкушения.

Йога клуб „Лакшми” град Левски отбеляза Международния ден на Йога
Йога клуб „Лакшми” град Левски отбеляза 21
юни 2019г. – Международния ден на Йога.
Денят е приет от Общото събрание на ООН
благодарение на всестранната полза от науката
Йога, възникнала в дълбока древност.

Йога е всеобхватно знание и практическо познание за човека и неговото естество чрез добре
разработени практики за тялото, ума, интелекта
и съзнанието, подход към здравето и благоденствието.
Практикувана масово и достъпно, тя е алтернатива на съвременния стресов начин на живот.
Йога дарява човека с вътрешен покой, по-добро
здраве, по-хармонични отношения с околния свят,
по-добри физически и интелектуални умения, постоянна жизненост и по-голяма трудоспособност.
Таня Димитрова
ръководител на клуб „Лакшми”
гр.Левски
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Информация за включване в механизма „Лична помощ”
1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.
✓лицата с право на чужда помощ и определени
90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
✓децата с право на чужда помощ с определени
50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност;
✓децата без право на чужда помощ с определени
90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност,
2) Как можете да заявите желанието си да
ползвате Механизма лична помощ
✓ От 1 април 2019 г. документите за изготвянето
на индивидуалните оценки на потребностите от
лична помощ се подават в специализираните
отдели в дирекциите „Социално подпомагане”
към Агенцията за социално подпомагане по
настоящ адрес на човека с увреждане.
✓ Документите за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите са:
- заявление-декларация по образец;
- формуляр за самооценка.
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Документите можете да получите в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес
или да изтеглите от електронната страница на
Агенцията за социално подпомагане, меню „Социално подпомагане”, подменю „Подкрепа на
хората с увреждания”, „Индивидуална оценка
на потребностите”, раздел „Документи".
Заявлението и формулярът за самооценка се
попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител.
Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.
Когато ползвател на лична помощ е малолетен
или поставено под пълно запрещение лице, той
се представлява от законния му представител, а
когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на
законния му представител.
ОЦЕНЯВАНЕ
✓ След подаване на документите ще бъдете
посетен в дома Ви от служител на Дирекция
„Социално подпомагане”, който има задължението да установи Вашите реални затруднения
и потребности, и да проведе интервю с Вас или

Ваш законен представител или с човека, който
полага грижи за Вас.
✓ Служителят използва специално разработен
формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите
функционални затруднения. За всеки въпрос са
възможни 4 степени на затруднение, като 1-ва, 2-ра
или 3-та степен се определят при установяване на
нарастваща степен на зависимост и 4-та степен
за пълна зависимост от чужда помощ. Всяка от
определените степени носи същия брой точки - от
1 до 4. При липса на зависимост се отбелязва „0"
(нула). Общият брой получени точки се сумира.
Сумата от получените точки се умножава по различен коефициент в зависимост от възрастта, като
по този начин се получава броя на полагащите
Ви се часове за лична помощ месечно:
- за лица над 18 години: Брой точки х 1,235
= Брой часове лична помощ месечно;
- за деца от 12 до 18 години: Брой точки х 1,313
= Брой часове лична помощ месечно;
- за деца от 0 до 12 години: Брой точки х 1,556
= Брой часове лична помощ месечно.
Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното
интервю, на заседание на специализирания отдел
се изготвя Индивидуална оценка на потребностите Ви. Броят на часовете за лична помощ се
определя в издаденото направление в зависимост
от установената степен на зависимост, като за:
1. първа степен са до 15 часа месечно;
2. втора степен са до 42 часа месечно;
3. трета степен са до 84 часа месечно;
4. четвърта степен са до 168 часа месечно.
В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната
оценка на потребностите се издава направление
за включването Ви в Механизма лична помощ.
Ако желаете, Вие можете да присъствате на
заседанието.
3) Включване в Механизма лична помощ
За да се включите в Механизма лична помощ
трябва да подадете заявление в общината по
настоящ адрес
• Документи за включване:
✓ заявление, в което посочвате избраното от
Вас лице за асистент; о направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане”, с
определения Ви брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не сте посочили асистент,
общината (доставчикът на лична помощ) може
да Ви предложи асистент.
Личен асистент може да бъде всеки, който
не е поставен под запрещение и не е осъждан.
Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
В случай, че не сте доволен от личния си
асистент, може да поискате прекратяване на
трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през
нова оценка.
В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
✓ добавката за чужда помощ да се превежда
за заплащането на ползваната
услуга;
✓ до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от
ЗСПД (в зависимост от броя на определените в
направлението часове), изплащана за деца с 90
и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да
се превежда за заплащане на ползваната услуга.
Важно е да знаете,
за да направите избора си !!!
✓ Даденото съгласие за трансфериране на
посочените суми е задължително условие за
включване и ползване на Механизма лична
помощ. Трансферът ще бъде извършван само
след сключване на трудов договор с асистент
и при реално предоставяне на услугата.
✓ Правата и задълженията на потребителя,
личния асистент и общината/доставчика се
уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор,
сключен между него и общината/доставчика.
Важно е да знаете !!!
Първите асистенти ще бъдат назначени
от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ,
трябва да подаде заявление за изготвяне на
индивидуална оценка сега!
Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от
няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Кандидатстването за енергийно подпомагане
започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври
Със заповед на министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков е определен месечният
размер на помощта за отопление на 93,18 лв.,
което е с 24,5% повече в сравнение с миналия
зимен сезон. Общата стойност на помощта, която
се изплаща от Агенцията за социално подпомагане
за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши ,
от сегашните 374,15 лв. на 465,90 лв.
Повишението е разписано с промени в Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, обнародвана
в Държавен вестник на 28.06.2019 г.
Новите текстове регламентират, че базата за

определяне на размера на помощта нараства от
385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи
цени на електрическата енергия, които влязоха
в сила от 1 юли.
Предприети са и мерки, за да не се отпусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради
увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7%.
С промените в нормативната уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните
коефициенти за достъп до целевата помощ.

Най-голямо е увеличението за рисковите групи
– възрастните хора и особено онези от тях, които
живеят сами, хората с увреждания и родителите,
отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
Кандидатстването за енергийно подпомагане
започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври.
Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите
„Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.
Със съкращения
от вестник „BG Север”
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ВНИМАНИЕ!
АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРИЯ!
Какво е Африканска чума по свинете (АЧС)?
Африканската чума по свинете (АЧС) е заразно
вирусно заболяване по домашните и дивите свине,
което причинява изключително сериозни стопански
и икономически загуби на сектора свиневъдство.
Първоначално болестта е ограничена само върху
територията на Африка, но през 2007 г. прониква в
Грузия, откъдето започва нейното разпространение
и на запад, като засяга Източна и Централна Европа.
Болестта е докладвана в Русия, Украйна, Молдова,
Латвия, Литва, Естония, Полша, Чехия, Унгария,
Румъния, а вече и в България и сериозно застрашава
нашата страна.
Кои животни могат да бъдат засегнати?
От АЧС боледуват домашните и дивите свине.
Може ли човек да се зарази
от вируса на АЧС?
НЕ! Хората не боледуват от АЧС.
Какво причинява АЧС?
АЧС се причинява от вирус, който е много устойчив и може да просъществува дълго, дори месеци,
когато е в изпражнения, в месни продукти (замразени, осолени, опушени, температурно недобре
обработени), а също в засъхнала кръв и в трупове
на умрели животни.
Въпреки това вирусът може да бъде унищожен чрез
някои дезинфектанти, като например 2% разтвор на
натриева основа (NaOH), 2% разтвор на Vircon S и др.
ВНИМАНИЕ!
АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРИЯ!
Съществуват ли ваксина и лечение?
Няма ваксина, а също и никаква възможност за
ефективно лечение!
Как се предава болестта?
Домашните и дивите свине могат да се заразят
едни други чрез пряк контакт, както и при контакт
с трупове на умрели от болестта животни и заразени (контаминирани с вируса) повърхности, фураж,
оборудване, техника, инструменти, дрехи и обувки.
Също така животните могат да се заразят при консумиране на:
– свинско месо и продукти;
– кухненски отпадъци;
Местата, замърсени с кръвта на свинете, са особено опасни за кон- сервиране и разпространение
на вируса на АЧС, тъй като неговата концентрация
е най-висока в кръвта на болните животни.
Връщането на месни продукти от други държави може да доведе до разпространение на АЧС!

За да се предотврати проникването на АЧС и/или
на други болести по животните, не носете обратно
вкъщи никакви месни продукти, когато се връщате от
други държави, особено от такива, засегнати от АЧС.
Пътуващите трябва да са сигурни, че остатъците от
храни се изхвърлят в здраво затворени контейнери за
отпадъци, до които нито домашни, нито диви свине
могат да имат достъп.
Какво да направят ловците, за да предотвратят
разпространението на болестта?
Какви са клиничните признаци на АЧС?
Как да предпазим животните от АЧС?
В рисковите райони ловците трябва да са особено
внимателни за откриване на болни или умрели диви
свине и веднага да сигнализират в БАБХ или в ОДБХ.
Всяка открита мъртва дива свиня незабавно да бъде
докладвана, като причината АЧС може да се изключи
само след лабораторен анализ.
В засегнатите региони е много вероятно продуктите
от дива свиня, останките от такава и трофеите да са
заразени. По тази причина всички ловци да спазват
хигиенните мерки, когато ловуват по тези места:
– Да не се оставят в гората никакви отпадъци (кожа,
черва и др.) от отстреляната дива свиня ;
– Да не се влачат отстреляните диви свине. По
този начин може да се оставят кървави следи и да се
зарази територията;
– След лов на дива свиня да не се влиза в контакт
с домашни свине и в дворове с такива животни;
– Да се осигури почистване и дезинфекция на
всички дрехи, обувки, инструменти и оборудване,
използвани при лова (например: ножове, превозно
средство и т.н.), защото е възможно същите да са
замърсени с кръв по време на лова.
Спазването на ветеринарномедицинското законодателство и основните мерки за биосигурност са
най-надеждният начин за недопускане на проникването
на вируса на АЧС в свиневъдните обекти:
– Свиневъдният обект задължително трябва да
бъде регистриран съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност!
– Нерегистрираните свиневъдни обекти, както и
отглеждането на неидентифицирани свине са незаконни
и подлежат на строги финансови и административни
санкции!
– Свинете трябва да се купуват само от сигурен
източник (регистрирани свинеферми) и да бъдат придружени с ветеринарномедицинско свидетелство!
– Изхранването на свинете с кухненски отпадъци
е основен метод за разпространението на болестта!

Това е забранено със закон. Никога не го правете!
– Незабавно сигнализирайте в Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ) или в областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), ако
забележите каквито и да било необичайни клинични
признаци, включително смърт при свинете.
– Свинете трябва да се държат постоянно затворени, като не се допуска никаква възможност за пряк
или косвен контакт с други домашни или диви свине.
– Не допускайте контакт на свинете с външни лица.
– Не изхранвайте Вашите свине с растителност
и фураж, добити от местообитания на диви свине.
При наличие на зараза гамата на клинични признаци
може да бъде много широка. Болните свине умират.
В задния двор такива свине обикновено се познават
по липсата на апетит и залежаване, последвани от
внезапна смърт.
В индустриалните ферми е възможно също да се
наблюдава депресия сред животните, загуба на тегло,
затруднено дишане, кръвоизливи и хиперемия (зачервяване) по кожата (краищата на ушите, опашката,
крайниците, гръдната и стомашната област), куцота,
аборти при бременни свине майки.
При дивите свине е по-трудно да се установят
клинични признаци поради дългата им тъмна козина.
Всяка една умряла дива свиня следва да се счита за
потенциално заразена от АЧС.
Характерни изменения във вътрешните органи са:
– силно уголемен далак,
– кръвоизливи в лимфните възли, които наподобяват кръвни съсиреци,
– точковидни кръвоизливи по бъбрека,
– кръвоизливи по вътрешните органи (черва,
стомах, ларинкс),
– пневмонични участъци по белия дроб.
Българска агенция по безопасност
на храните (БАБХ)
Телефон за сигнали: 0700 122 99
e-mail: AHWFC@bfsa.bg;
http://www.babh.government.bg/
ВНИМАНИЕ !!!
При съмнение за АЧС трябва незабавно да съобщите на официален ветеринарен лекар. По
този начин може да спасите хиляди животни и да
предотвратите огромни икономически загуби за
страната! Обявяването на болестта е задължително
и е от съществено значение за ограничаване на
по нататъшното й разпространение!

Минимизиране на отпадъците чрез компостиране в къщи
Алтернативата за понижаване на разходите е да
намалим (оползотворим) отпадъка още на мястото на образуването му, като един от начините
е компостирането. Сега имаме избор, по-удобен
и практичен начин за производство на компост
в къщи, чрез компостерите, които предлагаме на
населението в общината.
От 2013г. община Левски предоставя на домакинства в различни населени места компостери.
Съдовете са от рециклирана пластмаса и имат
редица предимства пред компостирането в открити
купчини. Конструкцията на пластмасовите съдове
позволява регулиране на въздуха, поддържането на
необходимите влага и температура, а и предпазва
материала от директните атмосферни влияния,
вятър, дъжд, прекалено високи или прекалено
ниски температури. Липсата на дъно дава възможност за директен контакт на материала с почвата
и за ефективната дейност на микроорганизмите.
До 2019г. са предоставени над 500 бр. ком-

постери в населените места на община Левски,
а гражданите ежегодно могат да заявяват в общинска администрация желанието си за ползване
на съдовете.
Природата е създала компостирането в борбата
за собственото си оцеляване. Компостът е сред
най-добрите подобрители на почвата, подсигурява и хранителни елементи и подобрява нейната
структура, евтин е и се прави в домовете на хората
без да се похарчи и една стотинка. Почти 2/3 от
отпадъците, генерирани в домовете, се състоят
от органични компоненти (цветя, стари плодове
и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай,
черупки от яйца, слама, стърготини, сено, тревни
изрезки, дървени вейки и др.), които се разграждат
по естествен път. В природата разградените вещества се усвояват от почвата като по този начин се
възстановява нейното плодородие. Постоянното
добавяне на компост подсигурява добра среда за
растежа на растенията.

Компостът е много по-качествена тор в сравнение с минералните торове. Той повишава не само
състава на почвата, но и допринася за отглеждането на здрави и устойчиви на болести плодове
и зеленчуци.
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Тържествена света литургия и курбан за здраве
в храм „Св.Атанасий” с.Козар Белене
Тържествена света литургия отслужиха протойерей Руслан Личев и отец Василий в храм „Св.
Атанасий”и беше раздаден курбан за здраве, благополучие, успех и берекет на жителите от селото,
съобщават от Кметство с.Козар Белене.
Известният български кулинар Иван Звездев е
приготвил курбана от риба за гостите на църковния празник на 5 юли.
Той се провежда за втори път, но Църковното
настоятелство при храм „Св.Атанасий” и Кметство с.Козар Белене са решили този ден да се
празнува и за напред.

Празникът събира в родното село хора, които
отдавна живеят в други населени места. Оживлението и доброто настроение с изпълненията на
духовата Танасова музика са истинска радост за
всички на празника.
Гости са били, инж.Кольо Домеников – зам.кмет
на Община Левски и проф.д-р Славчо Томов д.м.н.

Златен медал спечели Женската фолклорна група „Надежда” при НЧ„Надежда 1902”
с.Козар Белене на IV Национален Фолклорен
Фестивал „Сцена под липите” проведен на
15 и 16 юни в красивата местност Лесопарк
„Липник” (Текето), край град Русе, съобщи
Катя Петкова от читалището.

Курбан за здраве в село Асеновци на Петровден
В храм „Св.Петър и Павел” в село Асеновци на
Петровден е отслужена литургия за здраве от отец
Валентин Хитов, съобщава Петранка Стефанова.
След литургията, запалените свещи и осветената
храна са раздадени агнешки порции на всички
присъстващи.

Петранка Стефанова: "Спонсор на закупените и
приготвени агнета е г-н Иван Иванов – ЗПК„Единство” с.Асеновци, за което благодарим. Благодарности и на църковното настоятелство в
състав: Борис Кинов, Гено Колчев и Богдан Мучинов, които организираха това събитие и дадоха

На театър в Стежерово

всичко от себе си да продължи традицията във
възстановената и ремонтирана асеновска църква."
А от църковното настоятелство благодарят на
всички присъстващи, почели празника на светите
апостоли!

Наситен с вълнуващи срещи ще е и месец август
По традиция в края на месеца в град Левски се
провежда панаира.
Тази година това са дните 31 август (събота) и
1 септември (неделя).
В тези дни и преди тях очаквайте:
На 29 август за закриване на Проект „Зелено
училище. Предай нататък познанието” ще дойде
хип-хоп изпълнителя Ицо Хазарта.
На 30 август ще имаме удоволствието да видим, чуем и се радваме на легендарните „Диана
Експрес” и рок група „Изида”.

На 31 август песните на обичаните от поколения
„Тоника СВ” и нашата съгражданка Ралица ще
са истински подарък за домакини и гости.
На 31 август за първи път в град Левски ще има
празник на пълнената чушка – едно преплитане на
отколешните кулинарни традиции със съвременно
изпълнение и разнообразни изяви на кулинарен
талант и фолклорно участие.
На 1 септември фолк певицата Рени, Аркан
и Ева –Марти ще забавляват публиката в панаирната вечер.

Самодеен театър „Георги Парцалев” при община
Левски, представи „Зех тъ Радке” в читалището
в село Стежерово. Режисьор-постановчик е Веселин Плачков-старши. Постановката гостува в
Стежерово на 18 юли – рожденият ден на апостола
на свободата – Васил Левски. Новосформираният
театрален колектив ни срещна с обстановка в
средата на ХХ век, когато пиесата на Сава Доброплодни – „Михал Мишкоед” е играна с голям
успех.
Народният артист Георги Парцалев – роден в
град Левски също е играл в комедията „Зех тъ
Радке”, което е известно на широката публика
от телевизията.
Участващите самодейци: Стефан Личев в ролята на Михал, Йордан Първанов – Вичо, Радка
е Людмила Христова, Сашо Начев в ролята на
доктора, Баба Марта е Мария Вилхемова, дружка на Радка е Роси Петрова, Мария е артистката
Юлияна Йоцова, Стоянка – Деси Борисова, Петко
– Милен Петров, Драгана – Румяна Бамбовска.
Театърът бе светъл лъч в ежедневието на жителите
на село Стежерово, а и на гостуващата публика от
съседните села Божурлук и село Петокладенци.
Благодарим Ви скъпи самодейци!
Милена Гераскова
Секретар НЧ„Съгласие-1895” с.Стежерово

