ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ		

●Година XII, бр.3 (132), 31 март 2020 г.

Останете си вкъщи! Пазете човешкия живот!
Останете си вкъщи, не се струпвайте по
никакъв повод! Пазете човешкия живот! –
призовава кметът на община Левски, Любка
Александрова
Светът е изправен пред изпитанието COVID-19.
Във връзка с широкото му разпространение, Световната здравна организация обяви пандемия. В
страната бе обявено извънредно положение на 13
март. Извънредните обстоятелства с развитието
на заболеваемостта наложиха, а и ще продължат
да налагат строги мерки за превенция и контрол.
В света, в страната и в общината борбата с вируса е отговорност на всеки! Само спазването
на противоепидемични мерки по препоръка на
експертите могат да ограничат разпространението
на COVID-19. Да предпазим себе си, близките
си, мястото в което живеем и страната си от инфекцията.

ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ
ПРОДЪЛЖАВАТ ДО 13 АПРИЛ
На 26 март Здравният министър Кирил Ананиев
издаде заповед с която удължава срока на всички
въведени противоепидемични мерки до 12 април
2020 г., включително.
До 12 април остават затворени всички училища и детски градини. Остава ограничено
влизането и излизането от областните градове.
Продължава да важи забраната за посещаване
на градски паркове и изискването хората на
възраст под 60 години да не посещават хранителни магазини и аптеки между 8:30 и 10:30
сутринта.
***
ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ЛЕВСКИ ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ
ОТ 16 МАРТ Е В СИЛА ДО 13 АПРИЛ.
Кметът на община Левски – Любка Александрова ЗАБРАНИ: провеждането на съботния
пазар в град Левски и пазарите в населените места
на общината; струпването на хора на територията Общинския пазар на площад „Трети март”,
на ул.„Ал.Стамболийски”, както и на всякакви
обществени места, паркове, градини и други
публични площи в град Левски и населени места на общината, в това число спортни и детски
площадки, провеждането на всякакъв вид масови
мероприятия: спортни, културно-развлекателни,
научни, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧАСТНИ ПАРТИТА.

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ: работата на пенсионерските клубове, клубовете на хора с увреждания,
както и на спортните комплекси и зали на територията на общината; посещенията в увеселителни
и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници;
На ресторантите и заведенията за бързо хранене вкл. обектите (тип гише) се разрешават
само доставки на адрес при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания;
учебните занятия и всички извънкласни дейности
и мероприятия в училищата на територията на
община Левски; посещенията на деца в детските
ясли и детските градини на територията на община Левски; работата на Детска млечна кухня;
всякакви групови форми на организирана дейност
и работа с деца и ученици, извън системата на
предучилищното и училищно образование;
плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации,
приема и провеждането на планова оперативна
дейност, както и свижданията в „МБАЛ–Левски”ЕООД гр.Левски.
ОГРАНИЧАВА СЕ: придвижването и престоя
на публични места на територията на община
Левски на деца и ученици до 18 годишна възраст,
без придружител в тъмната част на денонощието.
Собствениците и работодателите в търговските обекти, които продължават да функционират
по реда на настоящата заповед се задължават
да организират провеждането на засилени
противоепидемични мерки.
Граждани и собственици на търговски обекти
да спазват санитарните норми за извънредното
положение; да не струпват хора при пазаруване
в търговските обекти: спазване на отстояние от
1,5 м. на опашките пропускателен режим в търговските обекти – по двама, максимум пет души,
спрямо мащаба на търговския обект.
Срокът на заповедта е 13 април, но в нея е
посочено, че той и обхватът на мерките може да
бъде променян в зависимост от развитието на
епидемичната ситуация в страната. Контролът по
изпълнението и е възложен на Кольо Домеников
– заместник кмет на Община Левски, кметовете
на кметства и кметски наместници и РУ на МВР
гр.Левски.
***
Строго спазване на противоепидемичните мерки,
координиране на действията за социална изолация и
дезинфекция и установяване на актуалните въпроси
и проблеми, които възникват при извънредната
ситуация, бе целта на проведените по инициатива на кмета на община Левски, срещи още в
началото на март. Любка Александрова участва в
медицинския съвет в МБАЛ–Левски, срещна се
с директорите и управителите на институциите с
пряко взаимодействие с гражданите, с кметовете

на кметства и началника на РУ–Левски, с директорите на училища и детски градини.
На 20 март на фейсбук страницата си кметът на
общината Любка Александрова написа: "Преди
малко приключи срещата ни с началника на РУ на
МВР Левски и охранителните фирми, действащи
на територията на община Левски. Уточнихме
план за съвместните действия по следене за
спазване режима на карантините на гражданите завърнали се от чужбина от 05.03.2020г.. За
установено неспазване на карантина ще бъдат
образувани досъдебни производства и ще се търси
отговорност. Призовавам всички съграждани
пристигнали в България и в община Левски от
началото на месец март да ограничат изцяло
движението си извън рамките на домовете си."

***
ОГРАНИЧEН Е ДОСТЪПА
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
Противоепидемични мерки бяха предприети
веднага във връзка с първите регистрираните
случаи на COVID-19 на територията на област
Плевен и Габрово, заповедта на министърът на
здравеопазването след разширена среща на кмета
на Община Левски с щаба за бедствия и авари
на 9 март.
Гражданите получават нужната информация
на входа, където се извършва и дезинфекция. В
сградата се намират – БТ, ДСП, ОбС Земеделие и
общинска администрация и след среща с директорите, предвид получените допълнителни мерки
за обслужване на клиентите веднага бяха взети
бързи мерки за изпълнението им. На информационно табло са обявени всички телефоните за
контакти при необходимост.
***
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА
ЛЕВСКИ, ЩЕ РАБОТЯТ С КЛИЕНТИ
ВЕЧЕР ДО 20:00ч.
Във връзка с обявеното извънредно положение
в страната със заповед от 24 март, кметът Любка
Александрова ограничава работата с клиенти до
20:00ч. на търговските обекти на територията на
общината.
Заповедта, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, е в сила до отмяна на извънредното положение и опасността от разпространението на COVID-19. Контролът ще изпълнява
РУ на МВР – Левски.
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Общински съвет
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ФЕВРУАРИ
На редовна сесия Общински съвет - Левски:
● С решение № 46 прие размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо
и за индивидуално ползване през 2020г. в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни
животни на територията на съответното землище
и Правила за ползването на мерите, пасищата и
ливадите през 2020 година на територията на
общината.
● С решение № 47 прие годишен план за паша
в Община Левски за 2020г.
● С решение № 48 определи пасищата, мерите
и ливадите за общо и за индивидуално ползване
през 2020г.
● С решение № 49 отложи продажбата на поземлен
имот с идентификатор 53089.89.3 в землището
на с.Обнова до изясняване на обстоятелствата
кой поземлен имот е подходящ за изграждане
на торище.
● С решение № 50 одобри задание за изработване
на ПУП – Парцеларен план за обект „Електронна
съобщителна инфраструктура-подземна кабелна
мрежа за осъществяване на далеко съобщителни
мрежи на територията с.Градище, Община Левски
по КККР на селото”.
Разреши изработване на ПУП – Парцеларен план
за обект „Електронна съобщителна инфраструктура-подземна кабелна мрежа за осъществяване
на далеко съобщителни мрежи на територията
с.Градище, Община Левски по КККР на селото”.
Възложи на кмета на Община Левски последващите процедури по изпълнение на горните
решения.
Фирмата – СД„Зоната Нацкови и сие” – гр.Свищов
да съгласува последващите изкопни дейности с
ВиК и другите оператори, имащи подземна мрежа.
● С решение № 51 даде съгласие Община Левски да кандидатства по покана за набиране на
проектни предложения №BGENERGY-2.001,

Процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за външно
изкуствено осветление на общините” на Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност,
енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021г.
Даде съгласие за общинско сътрудничество
с Партньор от страна-донор и подписване на
споразумение за партньорство, за изпълнение
на проектното предложение.
Упълномощи Кмета на Община Левски да предприеме всички необходими действия свързани с
подготовката и подаването на проектното предложение пред Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност”.
● С решение № 52 отпусна финансови средства
на семейство с репродуктивни проблеми в размер
на 2 500 лв. на семейството подало заявление с
входящ номер РД - 94.00-243/07.02.2020г.
● С решение № 53 отпусна финансови средства
в размер на 100 лв. за лечение на Анка Асенова
Конова от гр.Левски; 100 лв. на Иван Димитров
Атанасов от гр.Левски за лечението на съпругата му; 100 лв. за лечение на Иваница Радева
Андреева от гр.Левски; 100 лв. на Надя Огнянова
Михайлова от гр.Левски за лечението на съпруга
й; 100 лв. за лечение на Наско Ангелов Илиев
от гр.Левски.
● С решение № 54 отпусна финансови средства в
размер на 100 лв. на Айше Байрамова Ахмедова
от гр.Левски за погребението на баща й; 100 лв.
на Венета Ангелова Иванова от гр.Левски за
погребението на свекърва й; 100 лв. на Илиян
Тодоров Илиев от гр.Левски за погребението
на майка му.
● С решение № 55 отпусна субсидия на „Спортен
клуб по Авиомоделизъм” гр.Левски за 2020г. в

размер на 3 000 лв.
● С решение № 56 отпусна субсидия на „Общински футболен клуб Левски – 2007” гр.Левски за
2020г. в размер на 86 200 лв.
● С решение № 57 отпусна субсидия на „Спортен
карате клуб – Киокушин” гр.Левски за 2020г. в
размер на 15 000 лв.
● С решение № 58 отпусна субсидия на Хандбален клуб „Левски” гр.Левски за 2020г. в размер
на 38 000 лв.
● С решение № 59 отпусна субсидия на „Автомоделен клуб – Левски” гр.Левски за 2020г. в
размер на 6 500 лв.
● С решение № 60 отпусна субсидия на Футболен
клуб „Ювентус-95” с.Малчика за 2020г. в размер
на 10 000 лв.
● С решение № 61 отпусна субсидия на Футболен клуб „Ботев-1419” с.Българене за 2020г. в
размер на 6 000 лв.
● С решение № 62 отпусна субсидия на Футболен
клуб „Обнова 1934” с.Обнова за 2020г. в размер
на 3 000 лв. ● С решение № 63 отпусна субсидия
на Футболен клуб „Победа” с.Градище за 2020г.
в размер на 4 500 лв.
● С решение № 64 отпусна субсидия на Футболен клуб „Динамо – Изгрев” с.Изгрев за 2020г.
в размер на 6 000 лв.
● С решение № 65 отпусна субсидия на Футболен
клуб „Ботев” с.Трънчовица за 2020г. в размер на
6 000 лв.
● С решение № 66 отпусна субсидия на „Левски
МХ Груп” за 2020г. в размер на 3 500 лв.
Подробна информация за решенията на
Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на общината и в стая 305.

Начини за предпазване от COVID-19
Вирусът се предава чрез пряк контакт със
заразен човек при кашляне и кихане и чрез
докосване до заразени повърхности. COVID-19
може да оцелее върху повърхности в продължение
на няколко часа, но обикновените дезинфектанти
могат да го убият.
Симптомите включват висока температура, кашлица и недостиг на въздух. При по-тежките
случаи инфекцията може да причини пневмония
или затруднения в дишането. По-рядко заболяването може да има фатален изход.
Симптомите са подобни на тези при грип или
обикновена настинка, които са доста по-често
срещани от COVID-19. Ето защо са необходими
изследвания, за да се потвърди, че някой е заразен
с COVID-19.
За да избегнете заразяване мийте ръцете си
често, като използвате сапун и вода или гел за ръце
на алкохолна основа. Избягвайте близък контакт
с хора, които имат симптоми на настинка и грип.
Използването на медицинска маска се препоръчва, ако имате респираторни симптоми
(кашлица или кихане), за да предпазите околните.
Ако се носи маска, тя трябва да се постави правилно, за да се гарантира нейната ефективност и

за да се избегне рискът от предаване на вируса.
Само носенето на маска не е достатъчно за спирането на инфекцията. То трябва да се съчетава с
често миене на ръцете, покриване на лицето при
кихане и кашляне и избягване на близък контакт с
всеки, който има симптоми на настинка или грип
(кашляне, кихане, висока температура).
Отидете на лекар, ако имате висока температура,
кашляте или изпитвате затруднения в дишането.
/УНИЦЕФ/

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.

Общество

бр.3, 31 март 2020 г.

3

Останете си вкъщи! Пазете човешкия живот!
(продължение от 1-ва стр.)
ЕКИПИ НА ОБЩИНАТА
И ПОЛИЦИЯТА СЛЕДЯТ ЗА СПАЗВАНЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА КАРАНТИНА
Община Левски със съдействието, съпричастността и активността на жителите на общината ще
осигури постепенно нужните предпазни средства
– маски, ръкавици и дезинфектанти.
Маски за многократна употреба с осигурен плат
от Общината вече се шият и раздават в селищата на
общината. Кметовете на кметства заявиха нужните
количества на извънредна среща за координиране
на действията с кмета на общината и началника
на РУ-Левски на 24 март. Общината е осигурила
два тона белина за дезинфекция и по заявка от
всяко кметство ще получат нужното количество.
Два екипа, от Община Левски и РУ-Левски обхождат селищата в общината за спазването на
задължителната 14 дневна карантина.
Почти във всяко селище в общината има поставени, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, под задължителна карантина и те
носят освен морална и наказателна отговорност.
***
В „МБАЛ–ЛЕВСКИ”ЕООД ГР.ЛЕВСКИ
МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКИПИ ИМАТ
ГОТОВНОСТ ДА ПОСРЕЩНАТ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
До редакционното приключване на 26 март в
общината няма регистриран случай на коронавирус
"...Ситуацията е много динамична и се радвам
се, че няма сериозна заболеваемост от каквито
и да било болести в момента. Радвам се, че все
още сме община без коронавирус и се надявам,
че ще останем във времето такава. Хората тук
работят много сериозно за да могат да посрещат, евентуално необходимостта от реакция…
Това с което може да сме полезни е закупуването на маски допълнително, да предоставяме
такива, да дезинфекцираме поликлиничната
част, която е общинска собственост. Радвам се,
че сме заедно и загрижеността е обща,защото
единствено само с общи разумни действия можем и ще се справим със ситуацията." каза след
посещението си в болницата на 10 март Любка
Александрова.
Болницата се преструктурира и има готовност
след разпореждане на МЗ да реагира адекватно
на пандемичната обстановка, каза в отговор на
поставен въпрос на 25 март Управителят – Евгения Ивановва.
***
В ПОМОЩ НА ТРУДНО ПОДВИЖНИ,
БОЛНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Екипи на Община Левски оказват съдействие при
доставянето на лекарства на самотно живеещи,
трудно подвижни, болни и възрастни хора, които
не могат, а и не бива да излизат от домовете си.
Екипите ще съдействат САМО на ТЕЗИ които НЕ
ИЗПОЛЗВАТ социалната услуга „личен асистент”.
Важно е да уточним, че съдействие ще се оказва
в следобедните часове и. Заявките се приемат на
тел.: 0650/80060
Необходимо е да бъдат подадени: трите имена,
адрес и телефон.
Георги Венциславов – Магазини Абсолют+ ще
съдействат за доставка на храна по домовете. На
GSM: 0889 00 88 31 може да направите заявка за
доставка на необходимото.
Помислете и запишете всичко, което Ви е нужно
и с което разполага магазина и тогава се обадете!

РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН
На 25 март Регионална здравна инспекция –
Плевен информира, че във връзка с разпространението на коронавирус са взети за изследване
в референтна лаборатория 249 проби, от които
потвърдени с положителен резултат са 5 проби.
Под карантина към момента са поставени
441 лица.
Намаляване на заболеваемостта от грип и остри
респираторни заболявания отчита РЗИ–Плевен
за времето от 16 да 22 март за гр.Плевен тя е
46,59%00 срещу 86,97%00 за предходната седмица.
***
ПРЕКРАТЕНИ СА
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗИ
НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
От 17 март на територията на община Левски е
прекратено изпълнението на автобусните маршрутни разписания, обслужващи гражданите на
територията на общината. Община Левски информира, че това се налага от въведеното извънредно положение в страната, заради възникналата
кризисна епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19, изключително
намалелия брой пътници, загубите които търпи
превозвача и опасността за здравето на автобусните шофьори и пътници.
Пътуването на автобусите ще се поднови при
отпадане на извънредното положение и нормализиране на епидемичната обстановка в страната.
***
УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНАТА НЯМАТ
ПРОБЛЕМ С НОВАТА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ
Около и над 90% от учениците са обхванати от
дистанционно обучение в СУ„Крум Попов”, с
останалите се осъществява връзка по телефона,
съобщи директорът на училището Валентина
Дженева на извънредна среща на директори на
училища и детски градини на 17 март.
Към момента няма проблем с новата форма на
обучение, потвърдиха директорите на ПГССТ„Н.Й.Вапцаров” – Йордан Димитров, ОУ„Максим
Горки” – Даниела Георгиева и от ЦНСТ.
Работи се с отговорност и интерес, направено
е необходимото, със съдействието на Общината
и кметствата, беше отбелязано на срещата. В момента всички се адаптират към новата ситуация.
Предвижда се осъществяването на виртуална
връзка при необходимост.
***
ШИЯТ СЕ МАСКИ
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
От понеделник, 16 март, шивашки цех в Аспарухово шие маски за жителите на община Левски.
Вече са снабдени всички от селото. Първите 200
маски за Левски от тук са готови, информира чрез
личния си профил във Фейсбук кметът Любка
Александрова. Маски, с осигурен плат от общината, шият и в другите селища на общината,
научихме. Целта е да бъдат обхванати всички,
които се нуждаят от тях.
***
СТРОГ КОНТРОЛ ЗА НАРУШЕНА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА
Апелативна прокуратура – Велико Търново
следи срочното приключване на досъдебни производства свързани с извънредното положение.
До 24 март общо 30 са досъдебните производства

под специален надзор на Апелативна прокуратура – Велико Търново за срочно приключване.
(РП–В.Търново – 4; РП–Павликени – 7; РП–Горна
Оряховица – 4; РП–Свищов – 3; РП–Ловеч -2;
РП–Тетевен – 3; РП-Плевен – 6; РП – Русе - 1).
От тях едно е за град Левски. Досъдебно производство, наблюдавано от РП–Плевен, се води за
това, че на 23.03.2020 г., в гр.Левски, са нарушени
мерки, издадени по повод заразна болест по хората – COVID-19 на лице поставено под карантина, с предписания за поставяне под карантина
на РЗИ–Плевен не изпълнило задължението да
не напускат дома си, като деянието е извършено
по време на извънредно положение, във връзка с
разрастващата се пандемия от COVID-19.
Прокуратурата обръща внимание на гражданите,
че неспазване на карантинния период от 14 дни,
предписан от РЗИ, може да доведе до наказание
лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10
000 до 50 000 лева.
По информация на Апелативна прокуратура
– Велико Търново от 25 март
***
ОБНОВЕНА БЛАНКА
НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ
ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ
След анализ на ефективността от първите 3 дни
на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на
получените запитвания и препоръки от граждани,
както и с цел предотвратяване на злоупотреби,
уточняваме:
Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта
на МВР – www.mvr.bg
Промяната е относно преминаване през КПП във
връзка с трудова дейност. В декларацията по новия
образец отпада заверката от работодателя в т.3.
Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство
със служебна бележка, издадена от работодателя
или друг служебен документ (служебна карта,
пропуск), който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението
на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни
причини, представят лична карта и декларация.
Декларацията и в този случай ще остава при
служителите на КПП.
Припомняме, че в съответствие със заповедта
на министъра на здравеопазването от 21 март
2020г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на
граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.
Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите! Погрижете се за себе си,
за близките си и за околните! Борбата с вируса
е отговорност на всеки един от нас!
25 март – Пресцентър на ОД на МВР – Плевен

Култура
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Свободолюбив дух и признателност за Свободата на България в град Левски
С издигане на националния трибагреник пред раждане през 17-ти, 18-ти, 19-ти век и борбите
Община Левски започна тържественото честване за църковна независимост. Хилядите хайдути и
на 142-та годишнина от Освобождението.
революционери, четници и комитетски дейци,
априлски бунтовници жертвали живота си…
Но, век след век, водили народа ни по пътя към
Шипка и Плевен, по пътя към Свободата!

Кметът на община Левски – Любка Александрова приветства жителите на града и общината:
"142 години ни делят от оня паметен 3 март
на 1878-ма, когато пред стените на Цариград,
в малкото селце Сан Стефано, Русия и Турция
полагат подписи под мирен договор. Този договор
слага точка на една война помежду им, която
прекроява картата на Балканите. Този договор
обаче е голямото НАЧАЛО на свободна майка
България. Стъпката към реално възстановяване
на държавността за народа ни след 500 години
на турско иго. Каквото и да говорят днес сухите
исторически факти, романтичният 3-ти март
е дълбоко вкоренен в душите на българите,като първа свободна глътка въздух след векове
на гнет, безправие,насилствено помохамеданчване. 500 години! Десетки поколения българи!
Десетки поколения българи носят в сърцата и
умовете си паметта за своето Царство, род,
език, за великите си владетели и войни, диктували европейската политика в продължение на
седем века. Спомена за бележитите български
духовници и книжовници дали четмо и писмо и
християнска вяра на много европейски народи
със славянски корени. Този дух на народа ни, въпреки робството, ражда Паисий и Софроний,
Раковски и Бенковски, капитан Петко Войвода,
Каравелов, Ботев, Левски. Стотици духовници
и просветители,предизвикали българското въз-

Благодарни сме на руския народ, благодарни
и винаги ще бъдем признателни и на румънци,
украинци, финландци и всички от състава на
руската армия за ентусиазма и възторга, с който
последват манифеста на император Александър
Втори, за да освободят българите – братя по
вяра…"

Поздравителен адрес от генералния консул на
руската федерация в Русе – Андрей Громов до
кмета на община Левски и жителите на общината по случай Националния празник прочете
водещият – Красимир Кръстев.

142-та годишнина от Освобождението на България, Националният празник в град Левски бе
съкровен израз на родолюбивия и свободолюбив
български дух, на признателност към жертвите
за Свободата на България.
Доказа го и Тържественият концерт с участието
на самодейните състави при НЧ„Георги Парцалев-1901”: Мъжка вокална група „Патриоти”,
Женска фолклорна група „Детелина”,Фолклорна
формация „Северняшка огърлица” и Тея Михайлова, Танасовата музика от с.Козар Белене, Танцов
състав „Сборенка”.

Свободата не ни е подарена, и децата трябва
да знаят и се гордеят, че към руската армия се
включват хиляди българи, опалченци – подчерта
г-жа Александрова.
В духа на празника децата от школата по изобра"Вечна памет на героите! Помнете миналото
на народа ни и мечтайте за бъдещето българско! зително изкуство при НЧ„Георги Парцалев-1901”
Обичайте и милейте за България, за да пребъде!" с ръководител Иво Панов показаха изложба на
свои творби.
– пожела Любка Александрова.

Българският дух и култура през погледа на Калоян Генов във фотоизложба
На 2 март във фоайето на читалище „Георги
Изложбата, плод на творческо вдъхновение, труд
Парцалев-1901” беше открита първата самостоя- и вълнение, ще бъде отворена за посетители до
телна изложба на Калоян Генов. Младият автор края на седмицата.
на 70 фотоса, пъстра палитра на реални образи с
ярък израз на българската национална традиция и
култура, посрещна с вълнение първите посетители.
С графична обработка, следвайки своето светоусещане за 3-ти март, с творбите си Калоян Генов
показва силата и красотата на българския дух и
култура. Той се чувства горд българин, сподели за
радио Левски, получи грамота и благопожелания
от близки и приятели.

НЧ„Георги Парцалев-1901” с празничен концерт по случай Националния празник
Самодейните колективи на читалището направиха незабравима празничната вечер на 2 март, за
всички дошли да съпреживеят духът на България.
Градът с името на Апостола благодари с радост,
благопожелания и цветя за таланта на участниците
и красивото преживяване.
Кметът на общината Любка Александрова поздрави всички за празника, за таланта и волята да
съхраняват, да създават и предават на поколенията
обичта към красотата на българското национално
богатство.

Култура
В ОУ„Христо Ботев”
тържествено посрещнаха 3-ти март
Учениците и учителите от ОУ„Христо Ботев”,
с.Българене, тържествено честваха за поредна
година 3-ти март – националният празник на
Република България. Събитието бе открито със
слово от учителката по литература Стефка Георгиева, която отбеляза, че този ден е свещена дата
за българския народ, защото тогава възкръсва
свободата на нашето изстрадало Отечество.
С вълнуващи стихове и песни ученици от V и
VII клас пресъздадоха героичната атмосфера на
Освобождението ни от петвековното османско
робство.
Особено въздействащи бяха изпълненията на
децата от детски танцов състав „Веселяче”, с художествен ръководител Иваничка Ангелова, които
със своите красиви танци приковаха вниманието

на присъстващите. Директорът на училището г-жа
Мирела Пантелеева поздрави всички с големия
празник и благодари на талантливите ученици за
прекрасните изпълнения.
Тържеството продължи в училищния двор, където се изви кръшно хоро, в което се заловиха
деца и учители.

Ученици от ОУ„Христо Ботев” взеха участие и
в тържеството на селото, което се проведе в Народно читалище „Гео Милев-1895”. Там отново
те изпълниха свои емоционални стихове, песни
и танци, за което бяха наградени със заслужени
аплодисменти.
ОУ„Христо Ботев”, с.Българене

В село Асеновци отбелязаха празнично
142 години от освобождението на България
Сутринта на 3 март по инициатива на Кметство,
читалище, училище и партийната организация в
селото се събраха пред читалището много деца и
ученици, самодейци, кмета, директора на училището, представители на партийната организация
и жители на селото и заедно с духовата музика
с празнично шествие посетиха паметника на
Пирогов.
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Трети март в село Малчика
По инициатива на читалище, кметство и детска
градина в с.Малчика беше организирано по повод
142 години от освобождението на България тържествено поклонение пред паметната плоча на
нашия съселянин – Ангел Събев (ятак на Филип
Тотю и обесен във В.Търново за тази си дейност).

След кратко слово от името на читалището,
децата поздравиха присъстващите с стихове и
песни, поднесоха цветя на паметната плоча и
празника продължи с шествие и поднасяне на
цветя на паметника на Пирогов.
В.Йорданова – секретар на читалището

Трети март
в село Козар Белене

В село Козар Белене 142-та годишнина от Освобождението на България празнуваха с концерт
и възстановка на Панагюрското въстание.
На 3 март жителите и гостите на с.Козар Белене
С развети знамена и цветя, членовете на клуб
„Млади възрожденци” при НЧ„Съзнание 1894” почитат и паметта на двама участници в боевете
с.Асеновци изнесоха литературно – музикална на Шипка от селото.
програма с рецитал, стихове и песни. Деца и
възрастни заедно пяха патриотични песни.
Секретаря на читалището произнесе слово във
връзка със 142 г. от освобождението на България и
прикани всички присъстващи да почетат паметта
на загиналите с едноминутно мълчание и падане
на колене. Поднесени бяха венци от Кметството и
читалището, от ОУ„Христо Ботев” с.Асеновци, от
партийната организация в селото, много цветя от
всички присъстващи. След това бяха поднесени
венец и цветя на паметника в центъра на селото
на загиналите във войните.
Атанас Костов е участвал в боевете на Шипка
Всички институции бяха единни в името на
свободата и доброто на селото ни. С кръшни хора и при Стара Загора в 5-та опълченска дружина
приключи празника, малки и големи се хванаха под командването на подполковник Нишенко,
достига до Одрин и остава жив, а Тодор Чарданов
на хорото!
"Време беше да се обединим, да се гордеем, че е доставял провизии на воюващите на Шипка и
сме българи, защото заедно сме силни и непо- при Стара Загора.
Любка Александрова, кметът на община Левски,
бедими!"
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци беше сред гостите на празника.

„Соник старт” в гр.Левски почете делото на Апостола на Свободата
На 18.02.2020 г. екипите от специалисти на ЦОП,
ЦСРИ и ЦНСТ Левски, потребители и доброволци се включиха в гражданското поклонение пред
паметника на Васил Левски и поднесоха цветя в
негова памет.
В следобедните часове в ЦНСТ Левски се проведе
беседа, посветена на Васил Левски под надслов:
„Към безсмъртието по прекия път”. На събитието присъстваха потребители, доброволци и
служители на ЦНСТ, ЦОП и ЦСРИ.
Представители на клуб „Млад възрожденец”
към Община Левски с ръководител Силвия Йорданова бяха скъпи гости и поднесоха на всеки

от присъстващите тематичен подарък – красиви от цветни фотоси от живота и революционната
календари с лика на Апостола.
дейност на Апостола на свободата Васил Левски.
Педагогът на ЦНСТ представи под формата
Силвия Антонова
на интерактивна беседа живота и дейността на
патрона на града – Васил Левски.
Поканена беше г-жа Албена Иванова – учител
по история да обогати познанията на децата и да
разкрие по-пълно образа на иконата на българското революционно движение. Прочетени бяха
мисли на Левски към народа, вдъхновяващи ги
към въоръжена борба.
Накрая всички потребители и доброволци,
участвали активно в беседата изработиха постер
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Деца, родители и учители с вяра и надежда
Деца и родители, съгласно с техните учители от
Комуникирайки и учейки дистанционно, жадуват
град Левски – III„Б” клас при СУ„Крум Попов” да се видят и прегърнат, но въпреки това не губят
решиха да предадат усмивки и надежда в създалата надежда за по-добро бъдеще и го пресъздават,
се ситуация с разпространението на COVID-19. чрез рисунките си.
Нека и ние възрастните да не губим надежда и
вярва, че ще дойде денят в който ще се прегърнем,
ще изпием по чаша кафе, а децата ще се върнат
на училище и по площадките. Ще се върнем към
нормален начин на живот и ще го ценим.
Да предадем добрата мисъл нататът „ВСИЧКО
ЩЕ СЕ ОПРАВИ” – написа и пожела медицинската сестра Антоанета Владимирова.
Да, и това ще мине. Безспорно ,положителното
мислене ,стимулира и имунитета, а той днес ни е
нужен за да има повече усмихнати хора.
Пролетното слънце вече ни се усмихва закачливо.

Лауреати на Международния етап в конкурса „Зелената планета” 2019
Фондация „Устойчиво развитие за България”
съвместно с Представителството на Россътрудничество в България и Националния дворец на
децата организира Национален ученически конкурс „Зелената планета” 2019.

Конкурсът е част от Международния детски екологичен форум „Зелената планета” 2019, провеждащ
се по инициатива на Общоруското обществено
детско екологично движение „Зелена планета“ в

рамките на Международната му програма „Диалог
на културите: от запознанството към уважението“.
Ученици и учители от Община Левски получиха награди през месец юни 2019 г. за участие
в Националния ученически конкурс „Зелената
планета”.
Те участваха и в международния етап на конкурса и станаха лауреати.
На 27 февруари 2020 година в Руския културно-информационен център в София бяха връчени
грамотите на отличените.
Лауреати на XVII-я Международен детски
екологичен форум „Зелената планета” 2019:
В раздел „Природата и съдбите на хората” –
литературен конкурс за поезия награда получи
Симона Стефанова – 3 клас, СУ„Крум Попов”,
гр.Левски.
В раздел „Природата – безценен дар, един за
всички” – конкурс за социално-значими проектни
и научно-изследователски работи за резултатите
от социално-полезна екологична дейност на детски колективи награда получи екип ученици от

6 клас: Християна Георгиева, Преслав Петков,
Владислав Бешев и Вяра Панева от ОУ„Неофит
Рилски”, с.Обнова, общ.Левски. Ръководител –
Хортензия Морозова.
Награден педагог за творческа разработка в раздел „Фестивал на педагогическото майсторство”
- Снежина Любенова – ДГ„Слънце” гр.Левски.
Тя получи Диплом за победител в Общоруския
конкурс с международно участие „Фестивал на
педагогическото майсторство” в номинация „За
ефективна реализация на педагогически технологии, насочени към съхраняване на културното
разнообразие”.
Честито на наградените ученици и учители!
Пожелаваме им да продължат да участват в
конкурси и да побеждават.
Изказваме благодарност на Община Левски
за осигуряване на транспорта до град София и
обратно.
Общ КС на СБУ–Левски
Председател – Д.Давидова

СУ„Крум Попов” участва във Втора мобилност по проект на Еразъм+
През месец ноември 2019 година в СУ„Крум
Попов” град Левски положихме основите на проект CONNECTING PEOPLE по Ключова дейност
2 – Стратегически партньорства за училищен
обмен по програма Еразъм+. Проектът е двугодишен и представлява обмяна на опит между пет
училища от България, Гърция, Латвия, Румъния
и Турция. Българското домакинство бе оценено
на високо ниво от всички участници и допринесе
за създаването на приятелска и устойчива връзка
между участниците.

От 16 до 22 февруари 2020г. група ученици от
VII„А” и VIII„Б” клас и учителите Анелия Кирчева-Любенова – координатор на проекта, Цветомира
Ленинова – учител и Леонетка Данаилова – главен учител, под ръководството на директора на
СУ„Крум Попов” госпожа Валентина Дженева,
участваха във втората мобилност на проектните
дейности в училище Școala Gimnazială ,,Ștefan
cel Mare”, град Дорохой в Румъния.
Учениците общуваха с новите си европейски
приятели и участваха в различни вербални и невербални игри, тихи пиеси и посещения на учебни
часове, както и на културно-исторически обекти
в региона. Бе организирана и среща с кмета на
града, който приветства всички с добре дошли и
сподели своята съпричастност към образованието
и възпитанието на учениците и младите хора.
Всички планувани дейности по програмата бяха
изпълнени като участниците натрупаха ценен
опит по ключовите компетентности за учене през
целия живот.
Ученици и учители от партньорските ни училища
бяха очаровани от представянето на българската
тиха пиеса със заглавие „Предай нататък” и на
българския народен танц „Шопска ръченица”,
които нашите ученици демонстрираха.

Изказваме специални благодарности на участниците от СУ„Крум Попов” – Магдалена Крумова,
Фелиса Асанова, Виктория Богданова, Ивайло
Деков, Александър Кючуков и Радостин Белчев
за достойното представяне, креативността и ентусиазма! Бъдете здрави и дерзайте!

С благодарност към всички, които допринесоха
за реализирането на проектните дейности!
Продължаваме напред с любов към нови предизвикателства на Европейско ниво!
Анелия Кирчева-Любенова
(координатор на проекта)
Цветомира Ленинова – учител
СУ„Крум Попов”, гр.Левски
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В община Левски благородната инициатива
на Националната кампания „Капачки за бъдеще” набира скорост
Двете метални сърца за надежда, в центъра на
МБАЛ–Левски ЕООД вече получи нов кувьоз
Всички болници да имат нови кувьози за недоград Левски, вече са пълни с пластмасови капач- благодарение на активността и съпричастието на носените бебенца през тази година, е надеждата,
ки. Днес капачките бяха прибрани, за да могат жителите на община Левски.
която живее в сърцата на жителите на община
всички, които искат да продължат да подкрепят
Левски.
благородната инициатива да го правят. Събрани
са 85 кг капачки, които ще се съхраняват в НЧ„Георги Парцалев-1901”, където е и центърът на
инициативата.
Председателят на читалището Силвия Йорданова
благодари на всички помогнали на доброто – да
има нови кувьози за недоносените бебенца и чиста
природа, без пластмасови отпадъци.
Метално сърце за пластмасови капачки вече е
разположено и в село Малчика, а в близките дни
ще бъдат поставени още две, в селата Българене
и Обнова, каза Силвия Йорданова.

Мобилни пунктове събираха опасни отпадъци от домакинствата
Мобилни пунктове събираха опасни отпадъци
и излезли от употреба електроуреди от домакинствата. През месеците февруари и март, по
предварително обявен график, гражданите на
община Левски имаха възможност да предадат
ненужните и опасни отпадъци.
Центърът за събиране и временно съхранение на
опасни битови отпадъци в град Левски се намира
в индустриалната зона на града, в непосредствена
близост до Петролна база, стар ДАП и Топливо
Левски – Екострой БГ.

В село Малчика
ще има питейна вода и в гробищния парк
ВиК – район Левски със съдействието на Община
Левски и кмета на селото – Магдалена Банчева ще
осигури изграждането на две чешми в гробищния
парк на селото.
Изкопните дейности за полагане на около 300
м. водопреносни тръби са започнали на 4 март, а
полагането им ще бъде на следващия ден, научаваме
от началника на ВиК – инж.Стефан Владимиров.
"Осигуряването на питейна вода в гробищния
парк на с.Малчика ще помогне, ще е удобство
за всички, които ходят при своите близки", каза
кмета на селото Магдалена Банчева.

Сърдечна БЛАГОДАРНОСТ !
В края на месец януари в гр.Плевен, ПлеКонцертът беше посетен от група мои
венската филхармония проведе благотво- съграждани начело с кмета на общината
рителен концерт под надслов: „Помогнете Любка Александрова.
ни, за да помогнем”
Съпричастни на благотворителната кауза
станаха общински съвтници, мои колеги от
училище „Крум Попов”, много мои съграждани, приятели, съседи за което СЪРДЕЧНО
БЛАГОДАРЯ!
С уважение: Величка Гарнизова
бивша учителка от училище „Крум Попов”

Гостуваха певците Хилда Казасян, Васил
Петров и Борислав Йоцов.
Средствата бяха дарени за лечение на внуците ми Христина и Иван Гарнизови, които
страдат от тежко генетично заболяване.

В Община Левски
има публични зони
с безплатен интернет
Жителите и гостите на община Левски вече
могат да ползват безплатен достъп до интернет
през WiFi мрежа, изградена по програмата на
Европейския съюз WiFi4EU. Мрежата разполага с общо четири зони за обществен достъп – гаров площад, община Левски, парка до стадиона
и централния площад. В инициативата, Общината успя да спечели финансиране за реализиране
на свободни WiFi зони в полза на гражданите.
Благодарение на тях хората имат достъп до високоскоростен интернет на обществени места и
могат да ползват бързата връзка за извършване
на дистанционна работа, за информиране и онлайн обучение, както и за общуване с близките
хора, които се намират на далечно разстояние.
"Смятам, че безплатният достъп до интернет, при това – високоскоростен интернет,
ще даде още една възможност на жителите
на община Левски за реализация и развитие. А
гостите на града ще могат бързо и лесно да се
информират за историята, природните забележителности и актуални събития, които да
посетят в района", сподели кметът г-жа Любка
Александрова.
Мрежата е изградена с технологичното партньорство на Виваком.
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Конни надбягвания и конкурс за най-красив кон на Тодоровден
С конни надбягвания и конкурс за най-красив
Участваха състезатели от: гр.Левски, с.Асеновци,
Конкурса за най-красив кон спечели кон фризиец
кон, традициите и обичаите на Тодоровден ожи- с.Малчика, гр.Видин, гр.Кнежа, с.Върбовка.
от Кнежа със собственик Светлин. Победителите
вяха в района на селскостопанското летище в
Отец Християн благослови всички за празника. получиха грамоти и награди, а всички участници
град Левски.
грамоти. Трудната задача да отличи най-добрите
имаше жури с Председател - Ангел Данов от град
Левски.

Празникът, с главен организатор и водещ общинският съветник Емил Йорданов и любезното
съдействие на Община Левски възкреси отколешна
традиция.
Тя обединява надеждата за здраве и щастие,
плодородие и добро бъдеще. Поздрав и благопожелания отправи кметът на общината Любка
Александрова.
В състезания в няколко направления: „Гладко
бягане”, „Надбягване с двуколки на рисисти коне”,
„Теглене с шейна” и „Конкурс за най-красив кон”.

Сирни заговезни и Баба Марта в с.Малчика
Баба Марта бърза мартеници да ви върже за
здраве и късмет, мир, благополучие и берекет.
Тази година освен нея в Малчика пристигнаха
и Пижо и Пенда, за радост не само на децата, но
и на нас възрастните.
Баба Марта първо посети децата от детската
градина, а след това пенсионерския клуб, кметството и всички останали учреждения в селото. На
всички деца пожелаваме баба Марта да им донесе
приказни моменти и много щастливи мигове, а
на всички красотата и хубавите изненади да не
спират да им се разкриват по пътя към успеха!
В навечерието на Сирни Заговезни или наричан още Прошка, на гости на децата от детската
градина беше секретаря на читалището г-жа Йорданова, която запозна децата първо с това, какво
означава думата „прошка”, кой, от кого и защо
я иска, а така също и какво точно се прави след
това, като и те самите участваха в „хамкането”

на халва и прискачане на импровизиран огън,
за да са всички здрави през следващата година.
Беше забавно и емоционално, не само за децата,
но и за нас възрастните, защото импровизирания
огън беше прескачан, както от децата, така и от
техните учителки и лелички.
В.Йорданова
секретар на НЧ„Пробуда–1928” с.Малчика

Баба Марта посети малки и големи в село Асеновци
Рано сутринта Баба Марта с нейните помощВсички бяха в чудесно настроение, а и времето
нички от клуб „Сръчни ръце” при НЧ„Съзнание беше с нас – слънчеви усмивки грееха на лицата
1894” с.Асеновци посетиха първо учениците на малки и големи!
при ОУ„Христо Ботев” и закичиха всички деца и
техните учители с ръчно изработени мартенички.
Деца и учители останаха приятно изненадани и
много радостни от тази хубава среща. Най-малките
от подготвителна група с г-жа Веска Гецова пяха
песнички и от своя страна поднесоха на бабите
свои изработени мартенички. След това групата
на Баба Марта се отправи към ЦДГ „Слънце”,
където децата ни изнесоха чудесна програма и
заедно играхме весело хорце.Персонала на детската градина в знак на благодарност поднесе на
бабите красив сервиз за кафе.
До обяд бяха посетени кметството, здравната
Здраве, здраве и пак здраве! – си пожелавахме
служба, пощата и магазини в селото. Всеки срещ- взаимно!
нат по пътя получи мартеничка и пожелание за
Петранка Стефанова- секретар
много здраве!
НЧ„Съзнание 1894” с.Асеновци

Честит 8 март
Тези български жени
със несбъднати мечти
топлят на мъжа душата
и разбиват им сърцата
Туй жената – божи дар,
като млада – господар,
в зряла възраст е другар,
а пък после – санитар!
Искам да припомня нещо
проверено,не е грешно:
„Жена често ил веднъж
прави някой успял мъж!”
Да са здрави и красиви
с бистър ум и работливи.
Всички прелести човешки
да изпитат, но без грешки.
Този празник е магия,
няма и защо да крия.
Със жените във захлас
празника е и за нас!
Васил Драголов
с.Българене

