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За трети път кметът Любка Александрова
спечели доверието на избирателите в община Левски
На тържествена сесия открита от зам.-областният
управител д-р Красимир Трифонов, новоизбраните
представители на местната власт в община Левски положиха клетва на 11 ноември и встъпиха
официално в длъжност.
Да спазват конституцията и законите на страната
и в действията си да се ръководят от интересите
на хората се заклеха новоизбраните 21 общински
съветници, кметът на община Левски Любка
Александрова и 10-те кмета на кметства.

"Клетвата е публична гаранция за отговорността, която поемате към жителите на община
Левски за честно, безпристрастно и морално
управление", каза зам.-областният управител д-р
Красимир Трифонов.
След като тържествено положи клетва, кметът
на община Левски Любка Александрова, получи
от зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов символичния ключ на града. Той и пожела
да брани интересите на хората и общината.
"Нека бъдем на висотата на клетвата, която
току що положихме!", пожела на встъпилите
в длъжност общински съветници и кметове на
кметства в общината в първите минути на новият
си мандат Любка Александрова. "Искам да ви
пожелая да сте посветени, защото общинската
работа е кауза. Да отделяте достатъчно време и
за подготовка, и за всеки един гражданин, почукал
на вратата. В това е смисъла да получим ключа
на доверието и в това е смисъла да се нагърбим
със задачата да сме полезни."

На гражданите на община Левски пожела да имат
в лицето на новоизбраните местни власти добри
управници, да усещат грижата им. Да са будното
общество, да държат будна и отговорна местната
власт за да не се допускат грешки, защото само
заедно можем да успяваме.

Общинската администрация посрещна Любка
Александрова за третият и мандат, новоизбраните общински съветници и кметове с пита, мед и
здравец. Сърдечни благопожелания, цветя и песни
бяха поднесени на кмета на общината Любка
Александрова и новоизбраните представители
на местната власт от общинска администрация,
настоящи и бивши общински съветници, жените
от фолклорна група „Детелина” с ръководител
Борка Атанасова при НЧ„Георги Парцалев-1901”,
граждани.
Доайенът сред общинските съветници Дочко
Дочев, досегашен председател на ОбС–Левски,
ръководи първото заседание на новоизбрания
общински съвет. Той поздрави всички, пожела
винаги да си спомнят клетвата, когато работят.
Прочете поздравително писмо от НСОРБ към
новоизбраните представители на местната власт.

На първото си заседание общинските съветници
с тайно гласуване избраха за свой председател
Тома Терзиев. Избрана беше и пет членна комисия
за изготвяне на правилник за организацията и
дейността на общинския съвет Левски, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019/2023 г. – Радослав
Рачев, Борислав Цанов, Александър Кисьов, Дочко
Дочев, Айля Ибрахим.
(продължава на 4-та стр.)

Гражданите на Левски
изразиха своята почит
към народните будители
„Поклон, будители народни на българския дух
творци. На вас дължим ний дни свободни, на вас,
апостоли – творци!”
С Химна на народните будители и възрожденски
песни започна честването на Деня на народните
будители в град Левски.

Празникът събра пред НЧ„Георги Парцалев-1901”
ученици и учители от СУ„Крум Попов”, ОУ„Максим
Горки”, деца и родители, младите възрожденци,
граждани, в знак на почит и признателност към
живота и делата на българските просветители,
книжовници и революционери завещали ни своята
безпределна обич към Отечеството.
За живота, силата и мъдростта на народните
будители припомниха ученици, младите хора в
град Левски.

Петя Чолакова – гл.експерт „Образование ,култура и спорт” честити празника на всички, които
почитат делото на будителите и следват благородната им кауза.
Цветя бяха положени пред барелефа „Слава
вам, будители народни!” и паметника на поета и
революционер Христо Ботев.
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Общински съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ, МАНДАТ 2019 - 2023 г.

Радослав Рачев
икономист

Галина Кирилова
педагог

Анелия Кирчева
педагог

Христина Стоянова
застраховател

Маргарита Тодорова
педагог

Валентин Ангелов
инженер

Ваня Толева
педагог

Здравко Дафинов
икономист

Борислав Цанов
педагог

Николай Любенов
икономист

Илийчо Евлогиев
бизнесмен

Евелин Минчев
инженер - икономист

Стефан Владимиров
инженер

Дочко Дочев
треньор

Даниела Димитрова
педагог

Валентина Райкова
педагог

Тома Терзиев
икономист

Айля Ибрахим
историк

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Местна коалиция
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ (ВМРО-БНД, ДБГ, БЗНС)

ПП ГЕРБ
ДПС

Движение за права и свободи

Емил Йорданов
бизнесмен

Александър Кисьов
биотехнолог

Йордан Костов
икономист

ПП АБВ

(Алтернатива за българско възраждане)

Новоизбраният председател на ОбС–Левски
Тома Терзиев, четири мандата общински съветник, за своите очаквания и отговорност:
"В новият мандат, вече като председател, на
мен ми е ясно за отговорността, пред която се
изправям пред цялата общественост. На първо
място искам да работим с всички колеги, независимо от техните партийни пристрастия,независимо от техните партийни ангажименти.
Сформирането на постоянните комисии към
Общинския съвет сега е също много важен въпрос, защото без тях Общинският съвет няма

Общински съвет – Левски
заседава в края на всеки месец.
Заседанията са открити и гражданите могат
да присъстват по време на провеждането им
в заседателната зала на Общината.
Те се излъчват пряко и
по Общинско радио „Левски”.
За информация и връзка с на ОбС–Левски
телефон 0879 313 743
и e-mail: obslevski@oblevski.com
Всички решения, след всяко заседание, може
да намерите на информационното табло на 3-ти
етаж, стая 305 в сградата на Община Левски.
как да функционира.
Преди три, четири дни ние се заклехме. Тази
клетва достатъчно красноречиво говори на къде
сме тръгнали всички ние, като общински съветници и аз като председател. Ние трябва да
се съобразим с това ,защото клетвата е едно
голямо задължение.
На всички граждани искам да кажа, че ние
ще загърбим своите партийни ангажименти и
пристрастия и ще работим за интересите на
всеки един гражданин на община Левски."
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Кметове в община Левски
КМЕТ НА ОБЩИНА, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, МАНДАТ 2019 - 2023 г.

Любка Александрова

Кмет на Община Левски

инж.Кольо Домеников
заместник-кмет
на Община Левски

Стефан Личев
село Асеновци

Велислав Христов
село Аспарухово

Йордан Любенов
село Българене

Стефан Стефанов
село Градище

Маргарит Иларионов
село Изгрев

Илия Ванков
село Козар Белене

Магдалена Банчева
село Малчика

Анелия Николова
село Обнова

Веско Маринов
село Стежерово

Милан Драганов
село Трънчовица

Русчо Рачев
село Варана

Мариела Тодорова
село Божурлук

Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 22 ОКТОМВРИ
На извънредна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 674 предложи за попълване на
списъка на кандидатите за съдебни заседатели
за Окръжен съд – Плевен, следните лица:
– Албена Стоянова Горова-Хатиб
– Вероника Кирилова Славова.

● С решение № 675 одобри уточнен план на „Общинска администрация”, & 1000 „Издръжка”.
капиталовата програма в размер на 910 094 лв.
Задължава Кмета на Общината със Заповед да
по обекти, съгласно приложение № 3, като уве- отрази промяната по бюджета и капиталовата
личава дейност 311 „Детски градини”, & 5200 програма в бюджета на Общината за 2019г.
„Придобиване на ДМА” за сметка на дейност

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 11 НОЕМВРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 1 определи комисията по избора
да бъде от три члена.
Избра комисия по избора в състав:
Председател – Стефан Бориславов Владимиров,
Членове – Айля Ниязи Ибрахим и Кольо Петров
Домеников.
● С решение № 2 чрез тайно гласуване избра Тома
Юлиянов Терзиев за Председател на Общински
съвет – Левски за мандат 2019-2023г.

● С решение № 3 определи комисията за изготвяне на правилник да бъде от 5 члена.
Избра комисия за изготвяне на „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет
– Левски, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандат 20192023г.” в състав:
– Айля Ниязи Ибрахим
– Александър Христов Кисьов

– Борислав Крумов Цанов
– Дочко Димитров Дочев
– Радослав Георгиев Рачев
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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Любка Александрова спечели доверието на избирателите в община Левски
(продължение от 1-ва стр.)
Малко след встъпване в правомощията си
кметът на Община Левски Любка Александрова
обяви пред медиите основните си приоритети:

"Решаването на проблема с питейната вода в
град Левски и в населените места е първият и
най-сериозен приоритет през следващите четири
години. Другият голям проблем,който хората
усещат е липсата на алтернативи за доходна
работа в града и по селата. Това са моите основни
приоритети и още от утре започвам да работя
по двете направления, всъщност продължавам
работата, защото имаме проектна готовност
***
във ВиК сферата и още от утре започвам да
Любка Александрова с новини в края на
търся варианти за нейното финансиране."
първата седмица от началото на своя трети
мандат пред Общинско радио „Левски”.
"…Още на следващият ден бях в Министерството на финансите с искане за финансиране на проектите, които имаме за подмяна на
водопроводи в град Левски. От МФ обещаха,
нашите финансови претенции да бъдат включени в новия държавен бюджет на България.
Остава да очакваме целево финансиране през
следващата година. Надявам се обещанието
да се реализира и вярвам в това, защото имаме
необходимостта час по скоро да започнем работа по подмяна на водопроводите.
Непосредствено след официалното встъпване
Едновременно с това в общинската админив длъжност, кметът на община Левски Любка страция работим сериозно по новият бюджет
Александрова посрещна с радост и приветства на Общината. Изследваме сериозно възможс „Добре дошли” първите гости на Община Лев- ността да включим подмяна на довеждащия
ски, гости от четири държави – Гърция, Латвия, водопровод от с.Градище, така както говорихРумъния и Турция. Събитието е част първата ме в рамките на предизборната кампания, есмобилност по проект на Еразъм+ Connecting тествено със съгласуването на ВиК–Плевен и
people на СУ„Крум Попов”.
насочвани от техните специалисти.

В тази връзка сме поканили в понеделник (18
ноември) новоизбраните кметовете на населените места за да започнем да работим по финансовата рамка и техните предложения, които ще бъдат включени по новата капиталова
програма на Общината.
Има много положителен факт днес (14 ноември), излезе новото постановление за одобрени средства от Комисията по бедствия и
аварии.
Община Левски получава средства за ремонта, който извърши в ОУ„Христо Ботев” в
с.Българене. Общината получава средства и за
почистване на едно от деретата в с.Градище,
един изключително тежък обект, който отдавна чакаме да бъде финансиран. Финансиране има и за ремонта на здравната служба в
с.Българене.
Едновременно с това приключваме с полагането на трошения камък по капиталовата програма на Общината за 2019г. Днес видях как се
работи по последната улица в с.Градище, а от
идната седмица машините ще бъдат прехвърлени в с.Асеновци, там има няколко улици, и с
това ще финализираме капиталовата програма на Общината.
Вървят и отчетните дейности по големите
строителни обекти на Общината приключилите вече ремонти на СУ„Крум Попов” и улиците
в града. Остава знаковото стопанство да бъде
разположено по изготвения проект. Има доста
въпроси в последните дни свързани с това как
се поставят знаците по ново ремонтираните
улици. Знаците се поставят съгласно изготвен
и съгласуван в КАТ проект заедно с проекта за
ремонт на улиците.
Няма да има промени в организацията на
движението. Ако някъде все още гражданите
чувстват някакво неудобство, това е за изключително кратко време.
Ако гражданите имат някакви въпроси, нека
Ви ги поставят, за да мога да отговарям и на
текущи питания, на текущи проблеми, които
хората изпитват, за да може да обърнем внимание на възникващите проблеми в движение,
да не ги оставяме да отлежават твърде дълго."

Ден на християнското семейство в с.Асеновци

Васил Аврамов, почетен гражданин на град
Левски, подари на кмета на община Левски
Любка Александрова макет на храм „Василий
Блаженни” в Москва по повод изборната и
победа.
Нашият съгражданин, доказал своя талант и
духовна висота с много наши и международни
отличия, изрази своята подкрепа с послание –
кметът на общината да е защитник и пазител
на красотата и висшите ценности в живота.

Стана традиция в НЧ„Съзнание-1894” с.Асеновци
да се празнува на 21 ноември Ден на християнското семейство.
"Никога не трябва да забравяме, че българското
семейство и днес продължава да е храм, в който
трябва да се учим на добро!" – това бяха думите
на секретаря и ръководител на ЖФГ„Осъмски
ритми” Петранка Стефанова, която приветства
всички присъстващи на тържеството.
Почетни гости на празника бяха г-н Стефан
Личев – кмет на село Асеновци и съпругата му
Петя Личева, както и г-жа Ваня Толева – дългогодишен и действащ председател на читалището.
През деня жените се събраха, пяха и получиха
подаръци – тениски с надпис на групата. А вечерта
се веселиха в комплекс „Тоника” с.Асеновци. В
словото на г- жа Стефанова бяха казани думи,
които трогнаха всички. Тържествено бяха приети
новите членове на състава в общото, задружно
семейство на „Осъмски ритми”!
За доброто настроение на всички се погрижи

Пламен Любенов – прекрасен музикант, певец и
колега, за което му благодарим! С песни, танци
и веселба премина и тази година ПРАЗНИКЪТ
НА СЕМЕЙСТВОТО!

"Нека заедно си простим грешките, заедно да
работим и да сме единни!
Заедно ще бъдем по-силни и непобедими!" –
призова г-жа Стефанова в края на словото си.
Нека сме живи и здрави всички, нашите деца,
родители и всички хора по света!
Петранка Стефанова
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Първа мобилност по проект на Еразъм+ в СУ„Крум Попов”
Участниците се вълнуват от новите преживяваГостите по проект Еразъм+ от Гърция, Латвия,
ния и за всеки един от тях това ще бъде безценен Румъния и Турция се насладиха на безспорния
житейски опит. Те надграждат своите знания за талант на ученици, учители и ръководители и бурно
Европейския съюз, страните партньори и развиват аплодираха българските песни, танци и музика.
уменията си по английски език, който е работният
език на проекта.
Това е едно преживяване извън рутината на
ежедневието, което ще остави трайна следа и
ще бъде предпоставка за нови приключения и
приятелства.
Всички участници вече говорят на още един
общ език-езикът на Еразъм+.
Анелия Кирчева-Любенова

От 10 до 16 ноември в СУ„Крум Попов” бе домакин на първата мобилност по проект на Еразъм+
Connecting people, който е с продължителност 2
години – 2019-2021г. Страните – партньори са:
Гърция, Латвия, Румъния и Турция.
Основни цели на първата визита са: запознаване на участниците, представяне на графика на
двугодишния проект, запознаване с училищата от
страните партньори и различните образователни
Вълнуваща среща на част от голямото семейсистеми; избиране на лого и разпределяне на ство на европейските народи беше концертът на
отговорностите по проекта.
възпитниците на СУ„КрумПопов” на 15 ноември.

Прекрасният концерт, с който участниците представиха красотата на България беше истинско,
незабравимо преживяване за всички.

Екоарт магазин в ДГ„Слънце”, град Левски в седмицата по предприемачество
На 20 ноември в ДГ„Слънце” се проведе открит
урок в Подготвителна група „а” за деца на 5 и
6 години на тема „Екоарт магазин” по призива
на Джуниър Ачийвмънт България, тази година
всичко да бъде в зелено.

Детската градина участва всяка година в Световната седмица по предприемачество и показва
придобитите знания и умения на децата с интересни, полезни и красиви уроци.
Събитието уважиха: зам.кмета на Община Левски инж.Кольо Домеников, гл.експерт „Образование, култура и спорт” – Петя Чолакова, кметът
на с.Аспарухово и родител – Велислав Христов,
директори на училища, учители и родители.
Учителките Виолета Видолова и Катя Ганчева
представиха на гостите предварителната подготовка за изработване на стоки за екоарт магазина.
Кметът на с.Аспарухово и родител Велислав
Христов поздрави всички за идеите и пожела те

да бъдат приложени и в с.Аспарухово.
В пет работилници – ателиета децата изработиха красиви стоки с помощта на родителите
от природни и отпадъчни материали: икебани
за аромотерапия, капани за сънища, антистрес
свещници, екобижута и пана.

Със събраните от продажбата в екоарт магазина
средства, децата решиха да купят дръвче и го засадят в двора на детската градина, голяма торта
и голяма книга с приказки.
Директорът Наталия Христанова поздрави всички
от свое име и от името на директора на Джуниър
Ачийвмънт България – Милена Стойчева за красиво
изработените стоки. Тя връчи сертификат на група
„Палавници”, на учителките, бизнес-доброволеца
Ивелина Петрова, която за трети път участва в
дните по предприемачество и всички родители.
За уменията и знанията, които децата придобиват
в детската градина зам.кмета на Община Левски

инж.Кольо Домеников поздрави, от свое име и от
името на кмета на общината г-жа Александрова,
директора на детската градина, учителите и родителите.Пожела пред коледните и новогодишни
празници бизнес-предложението на кмета на
с.Аспарухово да се реализира. Благодарност към
целият екип и пожелание за успех на малките
предприемачи отправи и Петя Чолакова. Подготвена беше и почерпка за децата от Общината.
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Център за събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства
Проект „Проучване и разработване на пилотни
модели за събиране и временно съхранение на
опасни битови отпадъци” предвижда изграждането на общински център за разделно събиране
и съхраняване на опасни битови отпадъци в 5
пилотни общини в България – Съединение,
Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с
обслужваните от тях 17 по-малки общини с
финансиране от „Българо-швейцарската програма
за сътрудничество”.

подкрепа към Държавния секретар по икономическите въпроси /SECO/.
Проведен бе разговор с Кмета на Община Левски
госпожа Любка Александрова и инж.Вероника
Славова – гл.експерт в Община Левски. Швейцарските представители се интересуваха от трудностите, които общината е срещнала в процеса на
осъществяване на проекта, и бъдещото развитие
на дейността след приключване на програмата
на 07.12.2019г.

На 14 ноември се състоя официално работно
посещение в град Левски, на територията на
изградения Център за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци (индустриална зона на град Левски) на представителите от
швейцарска страна: Хуго Бругман – директор на
дирекция „Швейцарският принос към разширения
Европейски съюз” и Мартин Шерер – мениджър
проекти за България.
Целта на посещението бе запознаване на място
с напредъка на проекта на територията на община
Левски. На срещата присъстваха също представители на ПУДООС: г-жа Виктория Белоконска
– координатор на проекта и г-н Георги Марков
– координатор на проекта „Екологосъобразно
обезвреждане на излезли от употреба пестициди
и други препарати за растителна защита”, г-н
Герасим Герасимов – представител на швейцарския офис за осъществяването на проектите по
програмата към Швейцарското посолство, и г-н
Никола Дойчинов – представител на фирмата за

На 21 ноември Община Левски получи безвъзмездно собствеността върху центъра от ПУДООС
и правото самостоятелно да извършва дейностите
по събиране и временно съхраняване на опасни
битови отпадъци, както и събиране с мобилни събирателни пунктове на опасните битови отпадъци от
домакинства, включително и от съседните общини
Никопол, Пордим и Белене, с които са сключени
вече предварителни договори за извършване на
услугата. Обектът има издадено от РИОСВ Плевен
разрешение за дейности с отпадъци по Закона за
управление на отпадъците.

В центъра домакинствата могат да предават
следните групи отпадъци, които имат обозначения
за опасни свойства, въздействащи на околната
среда и на човешкото здраве, като перилни и
почистващи препарати, пестициди и други растително-защитни препарати за дома и градината,
живак и живаксъдържащи отпадъци (например
термометри, живачни прекъсвачи и др.). Излязло
от употреба електронно и електрическо оборудване, като хладилници и климатици, домакински
уреди, като микровълнови печки, телевизори,
оборудване от домашния офис – компютри, принтери и монитори, електрически инструменти.
Отработени смазочни и моторни масла, спирачни
и антифризни течности, негодни батерии и акумулатори, фармацевтични продукти (лекарства
с изтекъл срок на годност или неподлежащи на
употреба), продукти, свързани с грижи по домашни
любимци. Бои, лакове, бояджийски материали,
мастила, разтворители, например за отстраняване
на петна. Замърсени опаковки, кърпи за изтриване
и замърсени облекла, фотографски материали,
химически вещества и препарати, различни от
перилните и почистващи препарати.

С тази дейност, община Левски изпълнява задълженията си, произтичащи от Закона за управление
на отпадъците. С осъществяването на тази дейност
ще бъде значително намалено генерирането на
опасни отпадъци от домакинствата и ще доведе до
редуциране на здравните рискове за населението.
инж.Вероника Славова
гл.експерт в Община Левски

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕНА ГАЗОПРЕНОСНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ”
ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА”, ЕТАП „ЛИНЕЙНА ЧАСТ”
Предстои откриване на строителна площадка
на територията на община Левски и започване
на строителни дейности за реализацията на Част
А5: „Преносен газопровод от км 231+900 – КВ
Иванча – КВ Бутово до КВ Борислав” на територията на землищата на с.Полски Сеновец,
с.Иванча, с.Стефан Сгамболово и с.Обединение,
община Полски Тръмбеш, на с.Долна Липница,
с.Горна Липница, с. Патреш, с.Недан, с.Бутово,
община Павликени, област Велико Търново, на
гр.Летница, община Летница, област Ловеч, на
с. Градище и с.Асеновци, община Левски, на с.

Борислав, община Пордим, област Плевен от
обекта. Текущо „Булгартрансгаз”ЕАД провежда
съвместно с изпълнителя Обединение „Консорциум Аркад” процедура по уведомяване и
предоставяне на информация на заинтересованите страни относно изграждането на обекта и
съпътстващите процедури по обезщетяване на
ползвателите на имотите, които ще бъдат засегнати от строителните дейности. „Булгартрансгаз”ЕАД ще изплати обезщетение за унищожена
реколта и/или пропуснати ползи (действително
нанесени вреди) за времето на извършване на
строително-монтажни работи за реализацията на
частта от етапа, съгласно разпоредбата на чл.65,
ал.2 и чл.68, ал.4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
За подетапа са възникнали сервитутни права в
полза на „Булгартрансгаз”ЕАД по смисъла на
чл.64 от ЗЕ.
Изпълнител на строежа: Обединение „Консорциум Аркад”
Засегнати землища: с.Градище и с.Асеновци

Документ за учреден сервитут: Заповед №
264/17.04.2019 и Протоколи на комисията по
чл.210 от ЗУТ
Разрешение за строеж: № РС-68 от 19.07.2019
г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството (обявление публикувано в
бр.59 на Държавен вестник от 26.07.2019г.) за
реализацията на Част А5: „Преносен газопровод от км 231+900 - КВ Иванча – КВ Бутово до
КВ Борислав” на територията на землищата на
с.Полски Сеновец, с.Иванча, с.Стефан Сгамболово и с.Обединение, община Полски Тръмбеш,
на с.Долна Липница, с.Горна Липница, с.Патреш,
с.Недан, с.Бутово, община Павликени, област
Велико Търново, на гр.Летница, община Летница, област Ловеч, на с.Градище и с.Асеновци,
община Левски, на с.Борислав, община Пордим,
област Плевен
Регистарът на засегнатите имоти в замлищата
на селата Асеновци и Градище е публикуван на
сайта на община Левски (www.oblevski.com).
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30 години без българската легенда Георги Парцалев
На 31 октомври преди 30 години си отиде от
този свят Големият Георги Парцалев – българската
легенда от сцената, малкия и големия екран.
В родният му град Левски почетоха паметта на
големия български артист с минута мълчание, мили
спомени и поклон пред паметта на прекрасния
човек с чиста душа и уникален артист – един от
вечните символи на Сатиричния театър.
„Смехът е велик, когато надмогва болката”,
написа в своята книга „Георги Парцалев. Сълзата
на Дон Кихот”. театралният критик Севелина
Гьорова. "Този смях беше ведър и чист, лишен от

сатирическа жлъч и злонамерено издевателство.
Той извираше от жизнелюбието и богатството
на една широка душа, която вярваше в човешките преображения към добро и вместо присмех
предпочиташе незлобливата шега и чистосърдечното остроумие.
Една усмивка прави човешкото лице по-красиво и по-одухотворено. Тя възвръща силите за
съпротивата срещу трудностите и по някакъв
магически начин укрепва вярата в утрешния ден.
Просто погледът върху света и преценката за
неговите стойности стават други."

Баба Доша празнува 100 годишен юбилей на Димитровден
На Димитровден, на 26 октомври, Тодорина чуковата градина, и при всяка среща в селото.
И първата внучка на баба Доша, Ева е родена
Филипова Димитрова от село Обнова навърши Обичта и уважението и към хората в селото през на Димитровден. Двойният празник събра се100 години.
годините помнят мнозина.
мейството, близките и приятелите в слънчевия
ден за да изразят своята обич и признателност.

Баба Доша, както я наричат с обич близките,
Красиви цветя, мили думи, обичани песни и
посрещна в дома си юбилейната годишнина с топли прегръдки и подаръци изпълниха юбилейния
За своя 100 годишен юбилей тя получи и спедъщерите, внуците, приятелките, гостите от чи- рожден ден, вероятно и душата на баба Доша на циален поздрав от кметството в с.Обнова.
талището и кметството в с.Обнова.
милото тържество под асмите.
Група „Обновенка” с ръководител Георги Петков при НЧ„Светлоструй-1903” в село Обнова я
поздрави и подари с радост своя концерт.

Баба Тодорина е един изключително добър човек,
споделиха хората в селото. Добротата и, обичта
Дъщерите и, Филотея, Иванка и Росица са горди
към семейството и оптимизма са я водили през със своята майка, а 6-те внука, 15 правнука и 4
Да е здрава, и дано повече да са добрите хора
годините. Трудолюбива, приветлива и отзивчива, пра-пра внука са най-голямото богатството на като баба Тодорина и семейството и, бяха сред
и когато е работила в кравефермата, и в зелен- семейството.
пожеланията на юбилея.

В село Асеновци отбелязаха Седмица на бащата
В дните от 11 до 17 ноември в цялата страна
за шести път се провежда Седмица на бащата.
Нейната цел е да постави фокус върху ползите
от активното участие на бащите и другите мъже,
които участват в грижата за детето, в живота на
децата за създаване на семейна среда без насилие
и за пълноценно развитие на детето.
Животът е много по-весел, когато споделяш
книга със своето дете – неусетно, вие ставате
по-близки, говорите си и се смеете заедно. Не
просто четем на децата си. Четем заедно с тях.
На 15.11.2019 г. в читалището в село Асеновци
гостуваха учениците от началния курс на ОУ„Христо Ботев” с.Асеновци заедно с техните учители
г-жа Стефка Стоянова и г-жа Камелия Асенова.
Почетен гост беше директора на училището г-н
Александър Александров. Той се яви в ролята

на „баща” на своите ученици, като им прочете
няколко приказки и им обясни колко е важно
децата да четат заедно със своите родители, да
споделят с тях наученото, защото: „Книгата е
прозорец към света!”

В продължение на час и половина бяха прочетени много приказки, като се включиха и самите
ученици, те разказаха какви книги четат и споделиха наученото от тях. А накрая с помощта на
г-жа Стоянова рецитираха групово стихотворение
за бащата, което беше поздрав за директора на
училището. Всички бяха много развълнувани от
срещата-разговор. Служителите на библиотеката
поканиха децата, които не са читатели на библиотеката, да бъдат активни и да си взимат книжки,
те им показаха новите книги, закупени по проект
и многото красиви детски книжки, до които се
докоснаха детските ръчички.
Заедно си обещахме нови срещи и нови мероприятия заедно – библиотека и училище!!!
Петранка Стефанова – секретар
НЧ„Съзнание-1894” с.Асеновци
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Откриха новият магазин „Левком – Бойко Петров”
Пред Деня на християнското семейство, 21
Щастлив да е най-прекрасният празник – Деня
ноември, в град Левски беше официално открит на християнското семейство, пожела на всички.
новият магазин на семейство Петрови. Магазинът Да са живи и здрави, всеотдайни към семейството,
за компютри „Левком – Бойко Петров” посрещна опора и подкрепа във всяко начинание.
на 18-ти ноември много гости в новата модерна
сграда.

„Когато всички работим заедно, това е тайната на успеха” е казал Сам Уолтън, вероятно
най-успешният бизнесмен за всички времена.
Това е девиза на магазин „Левком – Бойко Петров”.
Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец
Християн. Да почетат празничното събитие бяха
дошли много гости, сред които беше и кметът на
община Левски Любка Александрова. От името
на цялото семейство Люси Петрова благодари на
всички за помощта, подкрепата и съдействието
за реализиране на семейният проект. Благодари
на партньорите с които работят за уважението и
доверието през годините, на своето семейство и
децата за опората.

В Асеновци отбелязаха Деня на народните будители
На 1 ноември – в деня на народните будители,
членовете на клуб „Млади възрожденци” при НЧ
„Съзнание-1894” с.Асеновци се събраха в читалището, направиха изложба с табла на будителите
и възрожденците в България.
Младите възрожденци заедно със своята ръководителка Петранка Стефанова четоха откъси от
книгата „История славянобългарска” на Паисий
Хилендарски, стихотворения от Иван Вазов, Христо
Ботев, Добри Чинтулов, като не пропуснаха да
си припомнят незабравимите и актуални цитати
на Васил Левски, чийто пример следват и му се
възхищават.

"Нека не забравяме, че сме българи, че сме
свободни и се прекланяме пред тези, които са
пробудили народното съзнание и дух и са дали
живота си за нашата свобода! Гордеем се, че
сме българи!" – с тези думи приключи и срещата-разговор в чест на народните будители.
Петранка Стефанова
ръководител клуб „Млади възрожденци”

В ДГ„Локомотив”
обучават деца по проект
В детска градина „Локомотив” в град Левски
работят по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” за „Допълнително обучение по БЕЛ за деца от уязвими
групи.”, финансиран по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж” на МОН.

Проектът спечелен от ст.учител Биляна Атанасова е насочен към преодоляване трудностите в
обучението и социализацията на децата от целевата
група. Целта е овладяване и свободно изразяване
на книжовен български език, като предпоставка
за успешно личностно развитие и подготовка на
Литературно четене
децата за училище. Чрез използване на различни
за Денят на народните будители в Стежерово
методи и похвати ще се обогатят езиково-говорните компетентности, умението за общуване,
Стежеровските будители са радетелите за проПрисъстващите на литературното четене взаимодействието и работата в екип у децата.
света и книжнина и на 1 ноември в малкия салон си пожелаха до нови срещи с художественото
Проектът стартира през октомври и ще продължи
на НЧ„Съгласие-1895” Маргарита Цветкова е от- слово."
до месец април 2020 година.
крила литературното четене с химна на народните
будители. Борка Кулева, Радка Семкова, Йовка и
Богомил Евтимови, Дамянка Иванова, Милена
Гераскова са рецитирали с патос стихове, съобщава Милена Гераскова и споделя: "Публиката в
салона дълго време аплодира. България е нашата
Родина и където и да се намираме ние ще носим
искрата любов към родното огнище.

