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Напред! Науката е слънце, което във душите грей!
Шест училища в община Левски откриха новата учебна година
Първият учебен ден в община Левски е вълнуващ ци, а салонът на читалището едва побра всички
празник за всички съпричастни към образованието дошли да подкрепят учениците, училището и
и възпитанието на младите хора. Постиженията и съпреживеят празника.
успехите на учениците и учителите през годините
доказват всеобщото желание за просвета, с обич
и вяра в подрастващото поколение. Пред деня на
християнските добродетели Вяра, Надежда, Любов
и Мъдрост, шест училища в общината отвориха
врати за новата учебна 2019/2020 година. 116 са
първокласниците в общината, които бяха посрещнати топло от учителите, от каките и батковците
в училищата, за да направят своите първи стъпки
към образованието спокойно и уверено.

подем, доказва го и внушителното присъствие на
първия учебен ден.
За новата учебна година училището поздравиха
от ОбС–Левски Обществения съвет, родителите
на първокласниците и др.
Стихове и песни с участието на първокласниците,
група „Фортисимо”, младите, но с доказан голям
талант в музиката и поезията Любена Стоилкова
и Симона Стефанова обагриха празника.

Директорът Валентина Дженева поздрави всички ученици, родители, учители и гости. "Бъдете
успешни и вярвайте, че вашите мечти ще се
сбъднат" пожела и увери, че през новата учебна
година всички ще работят училището да е водещо
в областта.

Във вълнуващ празник се превърна първият
учебен ден и за най-голямото училище в община
Левски – СУ„Крум Попов” в НЧ„Георги Парцалев-1901”. Ремонтът в училищния двор по проект
от Програмата за развитие на селските райони
продължава, но това няма да попречи на учебния
процес. Училищният звънец удари за 540 учени-

Кметът на община Левски Любка Александрова изрази радостта си, че всички са с прекрасно
настроение в този ден, че подхождат така към
новото предизвикателство по пътя на знанието.
С търпение и любов, пожела на учителите, да
поведат първокласниците, за да са вдъхновени и
жадни за знание, за българските букви и книги.
Успешна и вълнуваща нова учебна година на всички с нови постижения и награди за училището,
пожела, защото вижда, че СУ„Крум Попов” е в

Красив и вълнуващ празник събра в първия учебен ден ученици, учители, родители в ОУ„Максим
Горки” в Левски. Постиженията на учениците и
учителите са радост за всички, които вярват в
силата на българското образование. Директорът
на училището Даниела Георгиева по традиция
приветства всички на училищното тържество.
Председателят на ОбС–Левски Дочко Дочев поздрави всички с първия учебен ден, поздрав отправиха Община Левски, родители на първолачета.
"На добър час!" си пожелаха всички.

Признание за високи постижения получи старши учител Хортензия Морозова

Старши учител Хортензия Морозова

– преподавател по биология и химия в ОУ„Неофит Рилски” в с.Обнова получи признание
за високи постижения в обществения проект
Teaching Alpha, който награди учители, вдъхновили и успешно реализирали иновативни методи
на обучение в български училища. Номинирана от
своите бивши и настоящи ученици и впечатлила
екипа на проекта, ст.учител Хортензия Морозова
е на първо място в област Плевен, достигнала до
финалната селекция от над 50 номинирани.
Петя Василева – представител на проекта поздрави ст.учител Хортензия Морозова за примера,
който дава и вдъхновява за преподаване на новото

поколение (поколението Алфа) на радостното
събитие в ОУ„Неофит Рилски” в с.Обнова на 19
септември.
Връчи и почетна грамота на Teaching Alpha
– признание на обществото за провокиране на
постоянен интерес и активно участие в учебния процес, за прилагане на много и различни
интерактивни подходи в класната стая и извън
нея,разработване на практически приложими
ръководства по биология и химия в помощ на
учениците за формиране на трайни и устойчиви
знания.
(продължава на 3-та стр.)
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Общински информационен център
град Левски
СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНАТА СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Общински информационен център в град Левски приема сигнали и предложения от гражданите на община Левски на:
телефон: 0650 800 60 или на e-mail: obic_levski@abv.bg, всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00ч.

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 19 ЮЛИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 638 удължи срока за подаване на документи
от кандидатите за съдебни заседатели до 17 ч. на 31.07.2019г.

Разпореди обявата за удължаване на срока да се публикува в
един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет

страницата на Община Левски, както и по всеки друг подходящ начин, с цел разгласяване.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 31 ЮЛИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 639 даде съгласие Община Левски да
кандидатства пред Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура „Изпълнение
на демонстрационни проекти в областта на управлението
на отпадъците”.
Упълномощи кмета на Община Левски да предприеме
всички необходими действия свързани с подготовката и
подаването на проектното предложение пред Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.)
● С решение № 640 считано от 01.07.2019г.:
Одобри уточнен план на капиталовата програма в размер
на 908 351 лв. по обекти, съгласно приложение №3.
Увеличението в размер на 1 784 лв. е в резултат на:
- Функция „Здравеопазване” увеличение на параграф 52
00 „Придобиване на ДМА” с 4 500 лв. за сметка на дейност
„Общинска администрация“, параграф 10 00 „Издръжка”.
- Намаление на параграф 51 00 „Основен ремонт на
ДМА” с 2 716 лв. и намаление на приходен параграф 31
20 „Възстановени трансфери за ЦБ”.
Задължи Кмета на Община Левски със Заповед да отрази
промяната по бюджета и капиталовата програма в бюджета
на Общината за 2019г.
● С решение № 641 актуализира Програмата за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.
в Община Левски както следва:

Допълни раздел ІІІ т.Б „Имотите, които Община Левски
възнамерява да предложи за продажба” със следния имот:
- Поземлен имот с идентификатор 00761.53.283 с площ
502 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя,
категория на земята при неполивни условия: трета, номер
по предходен план: 000283, местност „АЛЧОВ БОДЖАК”
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Асеновци, одобрени със заповед № РД-18-1929/06.12.2018г.
на Изпълнителен Директор на АГКК.
Даде съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 00761.53.283 с
площ 502 кв.м., трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна
земя, категория на земята при неполивни условия: трета,
номер по предходен план: 000283, местност „АЛЧОВ
БОДЖАК” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Асеновци, одобрени със заповед № РД-181929/06.12.2018г. на Изпълнителен Директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, при първоначална
тръжна продажна цена 368 лева.
Възложи на кмета на Община Левски следващите процедури по продажба на имота.
● С решение № 642 Не приема продажбата на четири
поземлени имота с начин на трайно ползване „Лозе” в

землището на с.Трънчовица.
● С решение № 643 увеличи с 6 000 лв. субсидията на
Хандбален клуб „Левски” гр.Левски за 2019г.
● С решение № 644 Не прие увеличаване на субсидията
на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за бюджетната 2019г.
● С решение № 645 отпусна финансови средства за лечение:
- 100 лв. на Малина Неделчева Маринова от гр.Левски;
- 100 лв. на Рена Найденова Александрова от гр.Левски;
- 150 лв. на Красимир Йорданов Савов от гр.Левски;
- 150 лв. на Наско Ангелов Илиев от гр.Левски;
- 150 лв. на Руждие Байрамова Мехмедова от гр.Левски;
- 200 лв. на Мирослав Михайлов Орлинов от гр.Левски,
за лечение на съпругата му;
- 200 лв. на Стефан Марусев Ангелов от гр.Левски, за
лечение на баща му;
- 250 лв. на Тодор Йорданов Тодоров от с.Обнова.
● С решение № 646 отпуска финансови средства:
- 100 лв. на Анка Арсова Сидерова от гр.Левски за погребението на съпруга й.
- 100 лв. на Ивелин Христов Иванов от гр.Левски за погребението на баба му.
- 100 лв. на Рачо Григоров Георгиев от гр.Левски за погребението на съпругата му.
- 100 лв. на Стоян Мирославов Маринов от гр.Левски за
погребението на майка му.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29 АВГУСТ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 647 отмени чл.49, ал.3, чл.50, ал.2, т.2 и
3 и измени чл.11, ал.3 от Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелената система на територията на Община
Левски (на основание чл.62, ал.10 от Закона за устройството на територията, приета с Решение № 135/17.07.2008г.,
изменена с Решение № 178/29.09.2008г. на Общински
съвет – Левски).
Член 11, ал.3 от Наредба № 16 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на Община Левски се
изменя по следния начин:
- „При разглеждане на заданията по ал.1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на
Общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен
на обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ.”
● С решение № 648 утвърди класирането на участниците
в присъствения конкурс за управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр.Левски, както следва:
първо място – Евгения Петрова Иванова
Определи г-жа Евгения Петрова Иванова за спечелила
конкурса за управител на “МБАЛ Левски” ЕООД гр.Левски.
В пет дневен срок, комисията по провеждането на конкурса
да обяви класирането по т.1 на информационното таблото
на третия етаж в сградата на Общинска администрация –
Левски и уведоми участника за това.
Възложи на Кмета на Община Левски в двуседмичен
срок след изтичане на определеният в Наредба №9 от
26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурс
за възлагане на управлението на лечебните заведения по
Закона за лечебните заведения, срок за обжалване, да издаде
заповед за назначаване на г-жа Евгения Петрова Иванова, спечелила конкурса за управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр.Левски и сключи договор за управление в който
се определят правата, задълженията и възнаграждението

му при спазване на реда и условията на Наредба №3 за
условията и реда на упражняване правата на собственик
от Община Левски върху общинската част от капитала на
търговските дружества, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
Определи месечно възнаграждение на г-жа Евгения Петрова Иванова, като управител на „МБАЛ Левски” ЕООД
гр.Левски в размер на 300% от средната месечна брутна
работна заплата на дружеството.
Възложи на новоизбрания управител на „МБАЛ Левски”
ЕООД гр.Левски г-жа Евгения Петрова Иванова да извърши
необходимите правни и фактически действия за вписване
на промяната в управлението на дружеството в Търговския
регистър, след сключване на договор за управление.
● С решение № 649 определи предназначението на общинско
жилище, находящо се в гр.Левски, бул.„България” №50, жил.
блок „Янтра”, вх.„В”, Ап.13, като го прехвърля от раздел
III. Резервни жилища в раздел I. Жилища за отдаване под
наем от Списъка за определяне на предназначението на
общинските жилища, приет с Решение № 279/26.02.2009г.
на Общински съвет – Левски.
Извади от Списъка за определяне на предназначението на
общинските жилища, приет с Решение № 279/26.02.2009г.
на Общински съвет – Левски, раздел V. „Жилищни сгради,
отчуждени за мероприятия, предвидени по ЗУТ – към
раздел I. Жилища за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди” следните жил.сгради:
- жил.сграда, находяща се в гр.Левски, ул.„Ал.Стамболийски” №10
- жил.сграда, находяща се в гр.Левски, ул.„Хр.Ботев”
№9 (барака ХЕЙ).
● С решение № 650 актуализира Програмата за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

в Община Левски както следва:
- Допълва раздел ІІІ т.Ж „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за отдаване под наем” със
следния имот:
- Общински терен с площ 45.00 кв.м., представляващ
част от поземлен имот 43236.401.1391 (номер по предходен план: 2229, квартал 43, парцел VIIІ), целия с площ
1641 кв.м. съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Левски, съставляващ: Обект №13 с площ
15 кв.м. и Обект №14 с площ 30 кв.м., съгласно схемата
за разполагане на преместваеми обекти в гр.Левски, за
монтаж на павилион за търговска дейност.
Възложи на Кмета на Община Левски следващите процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване и
сключване на договор за наем.
● С решение № 651 Не прие увеличаване на субсидията
на „ОФК Левски 2007” гр.Левски за бюджетната 2019г.
● С решение № 652 даде съгласие за финансиране на СУ
„Крум Попов” гр.Левски в размер на 19 660 лв. за оборудване на кабинет по Химия и закупуване на камина
лабораторна.
● С решение № 653 даде съгласие за безвъзмездно учредяване
право на прокарване на външно кабелно захранване през
имоти общинска собственост с идентификатор 43236.401.1541
с НТП „За улица” и с идентификатор 43236.401.3467 с НТП
„Паркинг” с дължина на трасето 32,27 м.
● С решение № 654 отпусна финансови средства за лечение:
- 100 лв. на Георги Недялков Маринов от с.Асеновци;
- 250 лв. на Иван Мирославов Боянов от с. Българене;
- 100 лв. на Йорданка Христова Иванова от гр.Левски.
Подробна информация за решенията на Общинския
съвет може да намерите на информационното
табло на 3 ет. на общината и в стая 305.
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Награди за шест учители от община Левски в Международен конкурс
От 26 до 31 август 2019г. в СОК„Камчия” се
Номинираните за призови места в отделните
проведе заключителният етап на Шестия Меж- категории на конкурса представиха публично
дународен конкурс за учители „Извънкласните своите разработки.
и извънучилищните дейности – за устойчиво
Дългоочакван момент бе тържествената церемокачествено обучение, възпитание и развитие на ния по награждаване на отличените в конкурса.
децата и учениците.”
Те получиха своите награди от д.ик.н. Янка Такева,
Красимир Вълчев, министър на образованието и
науката и Пламен Димитров, президент на КНСБ.
На участниците в семинара бяха раздадени и
сертификати.
Радостна съм да споделя, че и тази година учители от Община Левски участваха в конкурса и
получиха своите заслужени награди.

Организатор бе Синдикатът на българските учители с подкрепата на СОК„Камчия” и Фондация
„Устойчиво развитие за България” под патронажа
на Красимир Вълчев, министър на образованието
и науката.
Тази година семинарът към конкурса бе на тема:
„Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени
и духовни качества у децата и учениците”.
В него участваха над 250 учители и специалисти,
работещи в сферата на извънкласната дейност
от детската градина до XII клас. Те обобщиха
добрия педагогически опит, изразиха лична позиция и предложиха свои решения на поставените
проблеми.
Участниците бяха приветствани от представители
на няколко институции – МОН, СОК„Камчия”,
Община Варна.

– Грамота за Елка Иванова-учител в СУ”Крум
Попов”, гр.Левски, носител на ПЪРВА НАГРАДА
в категория „Искам думата” – есе „Моето верую
в житейския път на учителя”.
– Грамота за отлично представяне на Виолета
Панайотова Видолова – гл. учител в ДГ„Слънце”,
гр.Левски.
– Грамота за отлично представяне на Катя Добре-

ва Ганчева – ст.учител в ДГ„Слънце”, гр.Левски.
– Грамота – Специалната награда на Национален
дворец на децата получава Анелия Цветанова
Кирчева-Любенова, учител в СУ„Крум Попов”,
гр.Левски.
– Грамота на Снежина Иванова Любенова, учител в ДГ„Слънце”, гр.Левски за личен принос в
утвърждаването на Международния конкурс за
учители.
– Грамота на ст.учител Хортензия Юриевна
Морозова – ОУ„Неофит Рилски” – с.Обнова, за
участие.

Общ КС на СБУ–Левски поздравява най-сърдечно колегите – участници в конкурса и им
честити наградите.
Пожелава им здраве и нови участия.
Инициативите и политиките на Синдиката на
българските учители досега и занапред са грижа
за професионалните интереси, правата и авторитета на учителите.
Честита нова учебна година, колеги!
Нека да бъде успешна!
Общ КС на СБУ
Председател – Дора Давидова

Признание за високи постижения получи
старши учител Хортензия Морозова от ОУ„Неофит Рилски” в с.Обнова
(продължение от 1-ва стр.)
С „ролеви игри” в учебния процес г-жа Морозова успява да ангажира активно тинейджърите в
часовете по биология и химия. В играта „Откриване на завод” учениците създават нови работни
места, но и сформират отбор еколози, за да защитят
природата. Елементите от Менделеевата таблица
кодира като град, улица, блок, вход, а учениците
запомнят адресите им или „Кой къде живее”.
Задължителни са часове в училищния двор за
множество изследователски действия. И това са
само част от образователните и похвати, които
ярко се отличават от стандартните практики.
Щастливо и гордо от успехите на своята учителка, ОУ„Неофит Рилски” в с.Обнова поздрави
г-жа Морозова, която близо 30 години доказва
своя фин усет и творчески подход към актуалните
потребности в образованието на подрастващото
поколение. Признанието я прави щастлива, защото е от учениците, родителите и хората в селото.

Инициативата на децата за участие в Международния екологичен проект „Зелена планета 2019”,
който е достигнал ниво – Москва и резултатите
от който се очакват през 2020 г., е още един повод
да се чувства горда.

Старши учител Хортензия Морозова получи
най-искрени поздравления и благодарност за
наградата от РУО–Плевен поднесени от Виолета Василева – ст.експерт и от Петя Чолакова

– гл.експерт „Образование, култура и спорт” при
Община Левски.
Teaching Alpha търси учителите, които знаят,
че трябва да дадат нещо ново на процеса, за да
постигнат по-добри резултати. Проектът за втора година насърчава образователните новости,
въведени от учители в държавните училища в
България и разпространява техните идеи и истории. Teaching Alpha ще прави това всяка година.

Общество
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Проект на Община Левски

„Зелено училище. Предай нататък познанието”

Успешно приключи проект на Община Левски за зелено образование
Кметът на Община Левски Любка Александрова
и Георги Георгиев – регионален представител на
„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД поздравиха всички
участници в проект „Зелено училище. Предай
нататък познанието” за постигнатите високи резултати на финализирането на проекта на 29 август.

в домакинствто, такава е идеята и смисъла на
28-те финалисти от играта „Сливи за смет”
проекта, подчерта Любка Александрова.
получиха и награда ваучери за храна на стойКметът на общината поздрави всички дошли на ност 30 лв. за срок от 14 дни за верига магазини
площада и участвали с душа и сърце във всич- „Абсолют +”
ки дейности за успешния проект, който само с
10000лв. (стойността на проекта) успя да включи
повече от 6000 души, под една или друга форма,
на територията на общината. Участници, които
разбраха колко е важно да се рециклират всички
отпадъци от бита и колко много пестим от това
– и средства, и ресурси и енергия.
В откритите уроци са участвали 171 ученици
и 98 деца от учебните заведения на град Левски
и село Обнова. В щафетата „Предай нататък познанието” обучените обучаваха своите приятели,
близки и членове на семейството, своите съседи
и роднини. Така проектът стигна до повече от
6000 души. В играта „Сливи за смет” на финала
"Проектът одобрен в четвъртото издание на стигнаха 28 души с общо разделно събран отпаконкурса на ЕКОПАК „Най-зелена община – 2018” дък 2181 кг.
с продължителност пет месеца е смела крачка
на всички – „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД, общинска
администрация и жителите на общината по
пътя на екологичното образование за формиране
на екологично съзнание", каза ръководителят на
проекта гл.експерт Вероника Славова. Да станем
по-отговорни, по-съзнателни, чрез отношението
си и поведението си към околното среда, да я
опазим и за бъдещите поколения.

Кметът на Община Левски Любка Александрова: "Радвам се на това, което обобщаваме като
резултати всички ние, които бяхме на зелено
училище. Резултати благодарение на сърцатата работа от идеята до финала на Вероника
Славова, която за мен е „Грийнпийс” за Левски и
Албена Стоянова. Разбира се и на цялата администрация ангажирана по-един или друг начин,
с подкрепата на ЕКОПАК ние реализирахме този
проект, получавайки наградата за „Най-зелена
община”."

В проекта са включени повече от 200 домакинства. В зеленото училище за първи път заедно
ходиха баба, дядо, внуче, мама, тате – всички

Кметът на общината благодари на ЕКОПАК
за подкрепата, за инициативата да подпомагат
общините да обучават своите граждани в еко
съзнание. Изрази радостта си и благодарността
си, че в този проект заедно се учихме да пазим
повече града си, да бъдем пестеливи в отработването на битовия отпадък.
Георги Георгиев – регионален представител на
„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД поздрави кметът на
Община Левски Любка Александрова и целия екип
за огромния труд за реализирането на проекта. От
представените 88 проекта, проектът на Община
Левски е впечатлил журито с идеята, каза Георги
Георгиев и увери, че ЕКОПАК ще подкрепи всяка
една идея за подобни проекти.
Само преди седмица Община Левски е кандидатствала с подобен проект, който да обхване
всички селища в общината, проект със сходни
дейности и сериозен ресурс, съобщи Любка Александрова, проект, който да направи общината още
по-приветлива. Проектът е внесен по ОП„Околна
среда” и акцента е отново семейството, уточни
Вероника Славова.

С концерт на Ицо Хазарта, вечерта, започнаха
празничните панаирни дни.
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Фестивал на „Пълнената чушка” в град Левски

Празнична среща и преживяване с най-вкусната левченска традиция на панаира
Традиционният панаир в Левски, който повече
от век събира близки и приятели,тази година беше
изключително преживяване за домакини и гости.
Община Левски и НЧ„Георги Парцалев-1901” се
погрижиха за богата и разнообразна програма от
29 август до 1 септември.

радост се впусна в приятната си задача да оцени
Състезаваха се и отбори „Зелена чушка” и „Черкулинарното майсторство на богатата, красива и вена чушка” от ОУ„Максим Горки” и СУ„Крум
изключително вкусна изложба на пълнени чушки. Попов”. Всички участници получиха грамоти и
Член на журито беше и нашият съгражданин награди от Община Левски.
Ивайло Лечев със 17 годишен опит в чужбина и
Емилия Кондова – управител на Домашен социален патронаж.

Награда „златна чушка” получи и Председателят
на журито Катето Евро за специалното си учасЗа първи път в историята на града на 31 август,
тие във фестивала. Тя сподели, че тук е опитала
най-вкусната левченска традиция на панаира се
ЖФГ„Детелина” при НЧ„Георги Парцалев-1901” чушки, които никога не е опитвала през живота
превърна в емблематичен празник на кулинарното изпълни своеобразния химн на фестивала „Цонке си и на журито е било много трудно да определи
изкуство.
ле, чушко червена”. Детска формация „Слънца” наградите.
от читалище „Георги С.Раковски” в с.Изгрев
озари с младост и песен фолклорния празник.
Специлно стихотворение за фестивала написа и
прочете Методи Янков.

Кметът на Община Левски Любка Александрова,
домакин на празника, откри Първият фестивал
на „Пълнената чушка – най-вкусната левченска
традиция” и сърдечно поздрави всички дошли да
съпреживеят кулинарната традиция.
Изключително големият интерес към фестивала
е безспорно доказателство, че изборът „пълнената
чушка”, марката на панаира в Левски да стане
празник на кулинарната традиция е правилен,
посочи г-жа Александрава и пожела вкусен празник и приятни забавления.
Над 300 пълнени чушки приготвени от домакините, имаха удоволствието да опитат всички
пожелали да се насладят на кулинарното майсторство и прекрасния празник.
Водещият Ганчо Александров представи гостите и участниците в празника на кулинарната
традиция сред които бяха: кметът на Бяла Черква
Албена Тодорова, дизайнера Илиян Йорданов,
актьорът Чавдар Гергов, Миглена Николаева от
РИМ–Плевен, кметове на кметства в общините Левски и Павликени. Поздравителни адреси
кмета на Община Левски получи от кметовете
на община Златарица, община Павликени, Горна
Оряховица, Велико Търново, от областна управа
Плевен и ВеликоТърново.
С благодарност към кмета на общината Любка
Александрова за поканата и радост, че ще сподели
кулинарния празник, кулинарната звезда Катето
Евро оглави журито и представи регламента. Тя с

В категория „Най-автентична рецепта за
пълнена чушка”:
– Първо място и златна чушка спечели Стефан
Стефанов с.Градище за най-атрактивно предстаЗабавни игри и състезания за пълнене, белене, вяне на панаирджийски чушки, изпечени в пещ
рязане и търбушене на чушки, търсене на златна на мястото на фестивала.
чушка бяха още сред изненадите.
– Второ място беше присъдено на Галя Иванова Върбанова – гр.Левски за Пълнени чушки по
стара рецепта от с.Обнова.
– Трето място и сребърна чушка получи Нина
Мошева с.Асеновци за „Сборджийски чушки от
с.Асеновци”.

В тях, уникални награди изработени от бижутера на звездите Константин Костов спечелиха:
Миглена Николаева от РИМ –Плевен – Златна
чушка, зам.кмета на общината инж.Кольо Домеников – сребърна със златни листенца и кметът на
В категория „Най-уникална рецепта за пълБяла Черква Албена Тодорова - сребърна чушка. нена чушка”:
Кметът на общината Любка Александрова поз– Първо място спечели Станислав Гайдаров за
драви наградените за показаното майсторство и авторска рецепта на пълнени камби.
връчи наградите с благодарност за участието и
подкрепата.
(продължава на 6-та стр.)

Празници
(продължение от 5-та стр.)
– Второ място Венета Дечева Чуховска и Албена Петкова Дешкова от гр.Левски за Пълнени
чушки – авторска рецепта.
Девет годишният Андрей Ивайлов Андреев беше
отличен с трето място за детско меню „Пълнени
чушки с яйце и сирене”
Всички участници в двете категории получиха
грамота за участие и подарък от Община Левски, сред тях бяха: Мария Лазарова, 59 години и
Симона Стефанова (10 години), баба и внучка.
Традиционна сборджиийска пълнена чушка от
с. Калакастрово (сега с.Красно Градище, община
Сухиндол), Мариета Найденова – „Чушки с патладжан в доматен сос” – традиционна рецепта
от с.Горна рибница, Петрич, Нина Мошева, Албена Дешкова, Вяра Стоянова, Виолета Енчева
–„Бурания с чушки” и „Пълнена чушка с булгур и кълцано месо” – традиционни рецепти от
с.Обнова, Вяра Пеева, Стефка Николаева, Елена
Кръстева – авторско предястие „Цветна магия”,
Мария Ангелова – „Традиционна рецепта за пълнена чушка от с.Козар Белене”, Андрей Андреев,
Ивана Иванова, Иваничка Андонова, Станислав
Гайдаров, Руска Стоянова, Галя Върбанова – Сборджийски пълнени сухи чушки по стара рецепта
от с.Обнова, Стефка Петрова – „Пълнени чушки
с ориз и сланинка”, Татяна Велчева – „Изгревска
сборджийска пълнена чушка”, участниците от
НЧ„Просвета-1927” с.Аспарухово и всички селища на община Левски.
Внушителният празник на кулинарната традиция
продължи с прекрасен концерт на легендарната
ТОНИКА посрещната с радост и обич от кмета
на Общината Любка Александрова, жителите и

гостите на град Левски. Песни за празника изпълни и народният певец Тодор Кирилов, новият
Борис Машалов.
Празничните панаирни дни в град Левски
бяха богато наситени и с концерти на легендарни и любими групи и изпълнители
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фамилия „Тоника” и „Диана Експрес”, рок група
„Изида”, която 30 години с талант, дух и воля
постига успехи за радост на всички. Внушителен
беше и концертът на фолк певицата Рени, Аркан
и Ева–Марти в панаирната вечер.

В тези дни площадът в Левски едва побираше
всички дошли да се насладят на музиката, песните и
изпълнителите, които оставиха във времето трайна
и ярка следа в българската култура, в сърцата на
милионите си почитатели у нас и по света.
С радостни овации бяха посрещнати легендарните

Златни младоженци, юбиляри за втори път посрещна Общината
На 14 септември, на Кръстовден, Златната си заедно да постигат всичко добро за семействата живеят заедно, а кметът на общината с подписа
сватба – 50 години заедно празнуваха сключилите си, да са щастливи и благословени, пожела от си на Свидетелството за Златна сватба, узакони
граждански брак през 1969 г.
сърце г-жа Александрова.
новите брачни договори.
Празнична трапеза и веселие, цветя, торта и
снимки за спомен, на сватба като на сватба в ресторант „Перфекто”. Кметът на общината Любка
Александрова направи уникален личен подарък
на юбилярите – златна „Богородичка” да закриля
техните семейства.

Празничното събитие в което участваха 13 сеЗвуците на „Сватбения марш” на Менделсон
мейства от общо 30 сключили брак преди 50 върнаха златните юбиляри към онзи първи трепет
години, организира Община Левски в ритуалната и емоционално преживяване.
зала на общината.
Тържественият ритуал за подновяване на брачните
обети на 13 семейства сключили брак през 1969
г. извършиха кметът на Община Левски Любка
Александрова и Елена Георгиева, служител по
Юбилярите Мария и Христо Русанови предадоха
гражданско състояние.
Първи подновиха брачният си договор семей- символично „семейния огън” на младото семейство Тодорка и Васил Витанови. За тях и Янка ство Боряна и Евгени Систови. Специален поздрав
и Цветан Андрееви, Мария и Христо Русанови, отправиха и от НЧ„Георги Парцалев-1901”.
Цветанка и Кирил Рангелови ,Елисавета и Никола Костадинови, Розалия и Иван Александрови,
Марийка и Георги Георгиеви, Ангелина и Милчо
Кирови, Гинка и Борис Симеонови, Гюрга и Георги
Кметът на общината Любка Александрова поз- Маринови, Стефка и Тодор Евтимови, Аспарух
драви сърдечно семействата живели 50 години Добрев и Ценка Великова, Евгения и Стефан
заедно и спазили законите на брачния съюз. Това Александрови, подновяването на брачната клетва
е безспорно доказателство за обичта, разбирател- след половин век заедно беше изключително
ството и труда през годините – да изградят дом вълнуващо събитие.
и семейство, да осмислят живота си с децата и
Младоженците-юбиляри категорично заявивнуците. През следващите години, както и досега ха „Да” и за втори път потвърдиха, че искат да
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Доброволчески лагер „Смелите мечти оставят следи” в град Левски
„Аз съм тук и мога да ти бъда приятел…”, с
тези думи кметът на Община Левски Любка Александрова приветства с „добре дошли” всички над
150 участници в Доброволчески лагер „Смелите
мечти оставят следи” в рамките на Доброволческата програма на СОНИК СТАРТ.
За втори път град Левски е домакин на Доброволчески лагер под патронажа на кмета на общината:
"Огромно удоволствие е да видиш как парка на
гаровия площад се изпълва с добро и мечти, приятелство и прекрасно настроение… чувство на
съпричастност и обща мечта" сподели радостта
си Любка Александрова.

тници – доброволци и деца и младежи, ползващи
услугите на Центровете за предоставяне на
социални услуги на СОНИК СТАРТ в цялата
страна, лагеруваха два дни в парка, за да дадат
своя принос за общността в предварително сформираните „работилнички на доброто”.
Те твориха „Заедно в изкуството”, утвърдиха
традициите и демонстрираха предене и тъкане
в ателие по занаяти, проявиха креативност и
упоритост, за да дадат простор на най-ценното – чистите детските мечти, със създаването
на хвърчила за най-малките, изработиха кашпи
и засадиха цветя в „Смелият МайстоРъчко”,
освежиха съоръженията в парка; сътвориха
цветен кът със саксии от гуми и кът за отдих
с библиотека на открито, за да се погрижат за
уюта на всички и ги провокират за повече споделено време навън и занапред. Всеки се постара
да бъде активен и полезен, да сподели опита,
интересите и уменията си с другите, да продължи там, където другият спира или поспре
заедно с него, да прояви разбиране и търпение
към различията – една неописуема хармония,
която отбелязаха и станалите свидетели на
Управителят на СОНИК СТАРТ Миглена Маркова събитието минувачи и жители на града.
– Господинова благодари на г-жа Александрова,
на общинска администрация и всички, които
подкрепят доброто във всички дни на работа
и предизвикателства. По традиция те запалиха
огъня на приятелството и на доброто.

Творба, натюрморт на Евгени, приятел, доброволец, талантлив младеж на който се дава шанс,
получи кметът на Общината, символичен жест
към домакините.
От името на Дирекция социално подпомагане
/ДСП/ Лена Романова приветства участниците
и пожела ползотворна, екипна работа и взаимодействие и за напред, както през последните 3
години.
Управителят на СОНИК СТАРТ Миглена Маркова – Господинова получи поздравителен адрес
от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.
Димитър Димитров от СОНИК СТАРТ за
доброволческия лагер: "Повече от 150 учас-

През двата дни всички участници работиха
заедно, като успяха да изградят цветна флора
за посетителите на парка, научиха се да представят себе си чрез автопортрети, размениха
множество подаръци, символ на приятелството
и взаимопомощта, изработиха арт творения от
разнообразни материали, играха и се забавляваха
заедно около лагерния огън, създавайки заедно
богата музикална и театрална програма.
Неповторим и емоционален отново беше финалът на събитието, когато организатори и
доброволци изказаха своята благодарност едни
към други, споделиха своето вълнение и си пожелаха още много такива преживявания занапред.
Специален подарък – извезан портрет на Васил
Левски, подготвиха участниците в ателието
по занаяти „Добротворна майсторилница” от
Червен бряг за патронът на събитието – Любка
Александрова, кмет на община Левски.
В двата дни над 150-те участници твориха
в „работилничките на доброто”, за да дадат

Голяма Богородица
С благодарствен молебен за здраве и благоденствие на домовете ни, града, общината и страната
и празничен водосвет беше отбелязана Голяма
богородица в град Левски. След празничното
богослужение в храм„Света Параскева” отец
Християн отслужи молебен към Пресвета Богородица и извърши празничен водосвет пред
Общината. Прозвучаха и празничните песнопения
на мъжкия църковен хор.
Курбанът за здраве почетоха вярващите миряни,
а за празничната софра благодариха на Георги
Венциславов.

шанс на приятелството; да дадат пример за
активност, толерантност и приемане на различията; да се научат да помагат и променят;
да преобразят не само парка и общността, но
и себе си и света. Те превърнаха гаровия район в
Левски в пример за всички – за това, че доброто
е навсякъде, стига да имаш смелостта да мечтаеш и следваш доброто."

Участници в Доброволчески лагер „Смелите мечти
оставят следи” бяха: Центровете за обществена
подкрепа в градовете Левски, Карлово, Първомай,
Балчик, Драгоман и Червен Бряг; Центровете за
настаняване от семеен тип в Левски, Карлово,
Първомай, Драгоман и Червен Бряг; Дневен център
за деца с увреждания в Карлово; Центровете за
социална рехабилитация и интеграция в Левски,
Балчик и Карлово; Защитено жилище за лица с
умствена изостаналост и Дневен център за деца
и младежи с увреждания гр.Червен бряг.
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Разбита е организирана престъпна група за телефонни измами
Служители от ГД„Национална полиция”, ОДМВР
– Плевен и Дирекция „Жандармерия” проведоха
специализирана полицейска операция срещу телефонни измамници. Действията на криминалистите са под ръководството на Специализираната
прокуратура. Задържани са осем души, от които
седем на територията на Левски и един в столицата. Събрани са много доказателства и предстои
повдигане на обвинения.
На брифинг в Левски заместник-главният прокурор
Иван Гешев отбеляза, че това е втората сериозна
организирана престъпна група, действаща на територията на страната. Той подчерта, че набелязаните
действия не са инцидентни. "Нашата цел е от
края на 2019 г. до лятото на 2020 г. да се снижат
нивата на тези престъпления. Извършителите
живеят в разкош с къщи и скъпи автомобили,
парадират с начин на живот, който не могат да
си позволят българските пенсионери. Прокуратурата и МВР не могат да позволят организирани
престъпни групи да тормозят възрастните хора
в страната, да обират последните им спестявания. Държавата е длъжна на възрастните хора

и те трябва да бъдат защитени." – коментира
зам.-главният прокурор. Той поясни, че голяма
част от извършителите на тези престъпления са
с нисък социален и образователен статус.

След извършена оценка на ситуацията в този сегмент на престъпност последваха редица действия
на органите на МВР и прокуратурата. Директорът на ГД„Национална полиция” главен комисар
Христо Терзийски поясни, че след доклад на
прокуратурата е взето решение за задържане на
членовете на организирана престъпна група и

документиране на дейността им. Оперативната
работа е стартирала преди седем месеца. Активно
са се включили служители от ОДМВР – Плевен,
защото извършителите живеят на територията
на община Левски. В акцията в град Левски са
задържани осем лица и са иззети десетки телефони – „основните им оръдия на труда” и около
килограм злато. Групата е действала на територията на цялата страна по телефонни указатели.
Първоначално членовете на престъпната група са
задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Всички са криминално проявени, а по-голямата
част – и осъждани, поясни главен комисар Христо
Терзийски.
Директорът на ОДМВР – Плевен старши комисар
Красимир Начев съобщи, че на територията на
ОДМВР – Плевен от началото на 2019 година са
регистрирани 18 телефонни измами, от които 16
са разкрити. След активна работа на служителите
от звеното за противодействие на „ало-измамите”
в дирекцията и в тясно сътрудничество с прокуратурата са възстановени над 66 хиляди лева на
жертвите на тези престъпления.

Цялостна подмяна на водопровода искат хората в Левски
Протест пред ВиК събра възмутените от калната вода, която тече от чешмите в Левски. НОВА
ТВ и Мартин Георгиев предадоха от мястото
на протеста пряко, опита на хората в Левски да
защитят правото си на нормален живот и здраве,
защото качеството на водата е жизнено важно
условие за това.
Проблемът с остарялата водопреносна мрежа,
част от която е положена през далечната 1939 г.,
има дълга история.
„Жители на град Левски се оплакват, че
цяло лято имат проблем с питейната водата”,

под това заглавие на 14.08.2013 г. БНТ излъчва
предаване с покъртителните кадри от кална вода
по чешмите „Водата в град Левски е негодна за
пиене”, казва БНР и през зимата на 14.01.2014 г.
Крайната цел на протеста е да се стигне до
субсидиране за цялостно подменяне на водопроводната мрежа, обясниха организаторите,
пред местите и национални медии, защото освен
всичко останало най-уязвими са децата. Събират
се пари и за ремонт.
"Целият проблем се крие във водопреносната
мрежа", убедена инициаторката на протеста Па-

влина Григорова.
"Години наред бием камбаната за старата
водопроводна мрежа на града. Община Левски
разработи проект за пречиствателна станция,
но той не беше финансиран", заяви кметът Любка
Александрова. "Има две причини за състоянието
на водата – старата водопроводна мрежа и
налягането на подпочвените води. На кладенци
сме", обясни Сашо Матеев от ВиК – Левски.
На 28 август стартира подписка в социалните
мрежи за колективна жалба на гражданите до
Комисията за енергийно и водно регулиране.

До къде стигнахме !!!
14 септември 2019 г. – хубав слънчев септемврийски ден. Събота е. Пазарен ден. Хората щъкат напред, назад, стягат зимнината. На пазара
има всичко за всеки. Зеленчуци, плодове, стоки
„втора употреба” къде на частни земеделски стопани, къде на разни прекупвачи наричащи себе
си „търговци”.
Пазарната улица е задръстена от леки и товарни
автомобили /бусове/. Тук на този ден от седмицата не важат пътните знаци „Стоп” и „Забранено спирането”. Ех, има и такива служители на
вътрешното министерство, които се „престарават”
– казват, че нямаш право да спираш там, дори ако
е за десетина и по-малко минути. И ти като съвестен гражданин участник в пътното движение,
изпълняваш. Но малко по-късно оставаш леко
неприятно изненадан. На „твоето” място има
друг автомобил и когато се позаинтересуваш от
въпросния служител какво прави там, получаваш
меко казано нелицеприятен отговор – Не е твоя
работа!!! Хайде холан хора сме, минало заминало, демокрация е, няма що. Защо казвам затова
дребно, ама много дребничко нещо от нашия
ежедневен живот. Не е ли редно най-после в този
съботен пазарен ден да се навърта някой и друг
полицай там, но не за да следи за пътните знаци,
а за ставащите дребни кражби от гастролиращи
и местни крадци. Едва ли ще получа адекватен
отговор, но е редно „някой” да се самосезира.
Попринцип не ми е работа, но да си кажа.

Защо Ви разказвам разни „врели, некипели” Ами
защото живея в гр.Левски – „пази багажа”, с този
лаф сме известни в цяла България има защо. Не
ми е за първи път да се сблъсквам с това, но този
път всичко друго е като детска игра – кръвното
ми се вдигна, захарта ми скочи нагоре, изобщо
пенсионерски работи. Знаете, че голяма част от
населението на града се състои от така наречената
етнос „роми” или „цигани” (не се извинявам).
Сред тях има разни общности – кардараши, вретенари, кошничари, бургуджии, дръндари и т.н.
Но в последно време се появи и друго наклонение на общността – телефонни терористи, освен
обикновените джепчии, които ги има в излишък,
та дори изнасяме и за други територии. Тези
последните преди време не посягаха, но сега са
станали нагли, безскрупулни, безпардонни и тук
идва кардиналния въпрос „Защо?”. Чисто и просто, защото няма контрол, има пълно безхаберие.
Та на въпроса – защо пиша това – защото на
този топъл летен пазарски ден бе „отарашена”
моята тъща. Както си вървим агале, агале по
пазара накупили си зарзавати за зимата и аз като
примерен „зет като мед” нося в едната си ръка
пълната чанта и изведнъж виждам чужда ръка
отзад в чантата. Докато се усетя и да хвана ръката
с портмонето на „бабата”, джепчийката изчезна
с придружаващата я свита – мъж и жена, които
успешно направиха така наречения параван. Не
вярвах на очите си – страшно са бързи, сигурно

са завършили кръжока „бързи, смели и сръчни”.
Хванах въпросната „госпожа” под мишницата,
леко, културно и поисках да дойде с мен до полицията. Вероятно се досещате каква дандания
настана. Озърнах се наляво и надясно, като пред
влакова бариера за някой служител на МВР, но за
зла участ такъв не видях. Парите 100 лв. с портмонето наистина не бяха в нея, технологията е
ясна. Пуснах ромката по живо, по здраво, даже
на мен ми стана неудобно от този цирк. Интересното е друго – пълното безразличие на околните
граждани станали свидетели на екшъна, тяхното
пълно овчедушие. Отдавна не ми е чудно защо
тези, които уж ни „управляват” правят каквото
си искат и са ненаказани. Що пък тези отдолу –
„управляваните” и те да не си правят каквото си
искат. Танто за кукуриго.
Не вярвам някой от властимащите да обърне
внимание на моите „тревожни” сигнали, защото
преди известно време на моя сигнал до общината,
че бяха орязани многогодишни дървета (орехи –
уж защитени от закона) в двора на общинската
болница от същия този етнос никой не си мръдна
пръста, та сега ли. Не пием ли все още кафява
вода – да има някакво подобрение?
Та накрая се питам, защо ли пиша това? Един
пенсионер като няма работа започва да пише
разни пенсионерски дивотии.
Останете със здраве и пазете багажа!!!
Методи Неделчев

Общество
Нов прием на заявления
от родители за осигуряване на детегледачи
Агенцията по заетостта стартира нов прием
на заявления по проект „Родители в заетост”
от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия
ресурс. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за
по-доброто съвместяване на професионалния с
личния живот. Същевременно той предоставя
възможност за заетост на безработни лица за
полагане на грижи за отглеждане на деца.
По проекта услугата „детегледач” може да се
ползва:
● до 8 часа на ден – от заети и безработни
родители – в случаите, когато те се грижат сами
за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е.
децата не непосещават детски ясли, заведения и
предучилищни групи;
● до 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца
от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи детски
ясли, заведения, както и училище.
По време на новия прием право да подават
заявления по проекта имат родители на деца от
0 до 12 години. Родителите, които могат да се
възползват от услугата и желаят да подадат своите
документи за участие при новия старт, трябва да
бъдат от следните групи:
● Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст,
незаписани в детска ясла/градина, които имат
осигурено работно място по трудово/служебно
правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа
за децата си и не са се върнали на работа;
ВАЖНО: Родители, които вече са участвали в
проекта и са получили услугата „детегледач” за
период до 18 месеца, не могат да бъдат включени
отново в проектните дейности за отглеждане
на същото дете/деца по настоящия прием.
● Многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/
градини, както и училище.
За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца
на възраст до 12 години;
ВАЖНО: Многодетните родители, които имат
три или повече деца на възраст до 12 години, и на

През месец юни 2019 г. приключиха обученията
за придобиване на професионална квалификация
по проект „Обучени можем повече!”, по процедура
BG05M9OP001-1.021, „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ
ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.
В изпълнение на проектните дейности 68 здравни работници от целевата група, служители на
„МБАЛ Левски”ЕООД, се обучиха по професия
„Здравен асистент”, специалност „Здравни грижи”
и получиха своите Свидетелства за професионална квалификация.
Целта на проекта е чрез повишаване способността на заетите в здравния сектор в гр.Левски,
участниците от целевата група да посрещат настоящите и бъдещи нужди на здравеопазването,
да подобрят качеството на медицинските услуги,

които е предоставена услугата „детегледач” до 4
часа на ден за период до 18 месеца, не могат да
се възползват повторно от същия вид услуга
по настоящия прием. Същите биха били допустими участници при положение, че са ползвали
услугите на детегледач, назначен по проекта на
пълен работен ден (8 часа) за отглеждане на дете/
деца от 0 до 5-годишна възраст (вкл.) и желаят
да бъдат включени в проектните дейности за
предоставяне на почасова услуга в рамките на
до 4 часа на ден.
● Безработни лица, регистрирани в бюрото по
труда, които са родители на деца от 0 до 5-годишна
възраст, незаписани в детска ясла/градина, или
безработни лица, които са многодетни родители
на деца от 0 до 12-годишна възраст, посещаващи
детски ясли/градини, както и училище.
Агенцията по заетостта обръща внимание, че
тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане
на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст и имат
осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/самоосигуряващи се
лица), не следва да са се върнали на работа до
получаване на одобрение за включване в проекта.
Безработните родители трябва да започнат
работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 месеца
от получаване на услугата за отглеждане на
дете. След като започнат работа, договорът на
детегледача може да бъде удължен и така той да
полага грижа за детето в срок до 18 месеца.
ВАЖНО: Безработни родители, които са се
възползвали вече от услугата и в рамките на 4-месечния период не са получили предложение за
подходящо работно място, могат да бъдат включени повторно само за още 1 допълнителен
период от 4 месеца по настоящия прием.
Максималният срок за получаване на услугата
„детегледач” е до 18 месеца или до навършване
на 5 или 12 години на детето/децата.
Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител,
лично във всички бюра по труда в страната или
на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg
(сканирани с подпис или електронно подписани),
в работни дни между 8:30 ч. и 17:00 ч.

които предлагат, да повишават устойчивостта
на заетостта си, качеството на работните си
места и продължителността на професионалния
си живот.
Договор BG05М9ОР001-1.021-0091-C01 „Обучени можем повече!”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

бр.8, 27 септември 2019 г.
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждане на
избори за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019г.,
Общинска администрация –
Левски уведомява гражданите:
• Предварителните избирателни списъци се
обявяват на определени със заповед на кмета
на общината места в района на избирателната
секция и се публикуват на интернет страницата
на Общината.
• Избирател, чийто постоянен и настоящ
адрес са в различни населени места, може да
поиска да бъде вписан в избирателен списък по
настоящ адрес – в срок до 12 октомври 2019 г.
• Не се издават удостоверения за гласуване
на друго място.
• Избиратели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение, но желаят
да гласуват с подвижна избирателна кутия,
заявяват желанието си в писмена форма чрез
заявление по образец или чрез електронно
заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ
адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12
октомври 2019 г.
• На интернет страницата на Общината се
публикува списък на заличените лица – в срок
до 16 октомври 2019 г.
• Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния
списък, допуснати спрямо него, с писмено
заявление до кмета на общината, кметството
или кметския наместник – в срок до 19 октомври 2019 г.
• Избиратели с трайни увреждания, които
не им позволяват да упражнят избирателното
си право в изборното помещение и желаят да
гласуват с подвижна избирателна кутия, но не
са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от
ИК, могат да заявят това при условие, че на
територията на населеното място е назначена
подвижна СИК– в срок до 21 октомври 2019 г.
Заявления в Община Левски се подават:
• за град Левски: в сградата на Община Левски, стая 313
• за населените места на Община Лeвски (без
град Левски): в кметствата на населените места
• електронни заявления могат да се подават
на електронен адрес: oblevski@abv.bg
Справки в избирателните списъци могат да
се правят:
• на обявените със заповед на Кмета на Община Левски места;
• на интернет страницата на ГД„ГРАО”:
http://www.grao.bg/elections
• на интернет страницата на Община Левски:
www.oblevski.com
• на телефон: 0650 / 8 21 08

Култура
125 години Читалище в с.Асеновци
На 6 септември вечерта, на празника на съединението на България, читалището в село Асеновци
отпразнува 125 години от създаването си. На
центъра на селото самодейците при НЧ„Съзнание-1894” изнесоха час и половина концерт, с
много песни и танци.
Поздравителни адреси и цветя поднесоха Кметство
с.Асеновци, кметство с.Варана и Велко Маринов.

Председателят на читалището г-жа Ваня Толева
поздрави всички самодейци и членове на читалището по случай годишнината, като им пожела да
са все така упорити и всеотдайни, да съхраняват и
предават на поколенията българските традиции и
фолклор, да продължават да са водещи в общината
и региона, да имат много успехи и занапред и да
представят все така достойно селото и община
Левски.
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Златният медал

ЖФГ„Осъмски ритми” и КФФ„Асеновски слаЗа НЧ„Съгласие-1895” с.Стежерово Богомил
веи” с р-л Петранка Стефанова изпълнихе 11 Иванов Евтимов е един активен самодеец. "Откак
народни песни, индивидуалните изпълнители се помня, все свиря – вече повече от 60 години."
Симона Ивайлова и Шазие Руменова показаха своя – споделя той.
талант и прекрасни гласове с народните песни,
които изпълниха и заслужиха аплодисментите
на публиката.

КНХ„Хоротропци” с р-л Иваничка Ангелова
представиха Варненски и Северняшки танци.
За доброто настроение на жителите и гостите на
селото се погрижи оркестър „Плевенски ритми” с
р-л Красимир Калинков. До късна вечер се носеха
народните ритми, а хората не спряха да играят
хубавите ни български народни хора.
"Живи и здрави, все така активни, упорити и
всеотдайни! Много творчески успехи и занапред!"
– пожелава на всички малки и големи самодейци
секретарят на читалището Петранка Стефанова.
НЧ„Съзнание-1894” с.Асеновци

Златни медали за самодейците от с.Асеновци
На 27 и 28 юли 2019 г. в гр.Априлци се проведе
ХІІІ-ят Национален фолклорен фестивал „Искри
от миналото”.
Самодейните състави при НЧ„Съзнание-1894”
с.Асеновци се явиха на участие на 27 юли 2019 г.
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– КНХ „Хоротропци” с ръководител Иваничка
Ангеллова получиха диплом за първо място, а
солистката Надка Алексиева получи диплом за
високи постижения в областта на певческото
изкуство.

– Жури с председател г-жа Юлия Цанкова и
членове: Мариета Аспарухова и Генчо Генчев
оценяваха изпълненията на певческите и танцови
състави.
Браво на всички участници! Още веднъж показа– ЖФГ„Осъмски ритми” с ръководител Пе- хте високите си певчески умения и бяхте оценени
транка Стефанова се класира на първо място и достойно, за което благодарим на журито!
златен медал;
Благодарности и на колегите от НЧ„Светли– КФФ„Асеновски славеи” с ръководител Пе- на-1895” гр.Априлци за чудесната организация!
Петранка Стефанова
транка Стефанова се класира първо място и златен
секретар
на
НЧ„Съзнание-1894”
с.Асеновци
медал;
Сребърен медал спечели ЖФГ„Надежда” при
НЧ„Надежда–1902” с.Козар Белене на Националния фолклорен събор „Искри от миналото
– Априлцив” в края на юли.
"Около 120 читалищни самодейни колектива
с 1700 участника показаха съхранилите се във
времето български обичаи и традиции. На сцената оживяха песни и танци от много краища
на България", съобщават от НЧ„Надежда–1902“
с.Козар Белене

На „Гергьовски люлки” на 1 май 2019 година
тромпетистът Богомил Евтимов има не само грамота, но и плакет за най-възрастен участник, на
„Тараклъка пее и танцува” в село Градище, община Левски, също бе най-възрастният участник.
Той продължава да свири по събори и всякакви
случаи. На фестивала „Фолклорен извор” в село
Царевец, община Свищов – дойде златният медал.
Той донесе добра вест – че Богомил Евтимов е
натрупал не само години, но и много опит.

Той е музикант от големия Стежеровски род
„Ивановци”, който е продължение на Дюдюкови.
Ивановци са много работливи, но и най-добри
музиканти. Съществува легенда, че Ивановци са
болярски род, потомци на цар Иван Александър.
Легендата е жива, синовете на Богомил и Йовка
Евтимови са също музиканти. Сватбите, на които те свирят, се отличават с колорит, красота и
неповторимост.
Богомил Евтимов получил златния медал като
най-добър музикант, не се прехласва, а репетира
всеки ден и се готви за нови фолклорни фестивали.
Милена Гераскова

