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Град Левски празнува в деня
на 175-та годишнина от
рождението на Васил Левски

С празничен водосвет, цветя
и венци пред паметника на
Апостола жителите и гостите на
град Левски почетоха паметта
на достойния син на България.
На 18 юли, в деня на 175-та
годишнина от рождението
на Васил Левски град Левски
празнува .
Кметът на Община Левски
Любка Александрова и гостите
на празника сред които-кмета

на Община Павликени инж.
Емануил Манолов и зам.кмета
Харитон Харитонов, проф.
Лука Велчов –председател
на българското дружество
в Букурещ и журналистката
Лучия Пъцан, Мартина Вачкова
поднесоха цветя пред паметника
на Васил Левски .
За първи път Васил Левски
обяснява как вижда бъдещата
борба за освобождение на
България в Солаковия хан
в Букурещ. Двамата големи
българи Левски и Ботев за първи
път споделят идеи за пътя за
освобождението на България
във вятърната мелница през
1868 г., новината съобщи проф.
Лука Велчов на среща с кмета
на Община Левски Любка
Александрова.На срещата в

кабинета на кмета бяха обсъдени
и възможностите за бъдещо
ползотворно сътрудничество.
Лучия Керчова-Пъцан и проф.
Лука Велчов, дългогодишен
председател на дружество
„Братство” и общопризнат
лидер на българите в Румъния,
проучват историята и съдбата
на старата и по –нова българска
емиграция, културното и
историческо наследство, защото
не искат да бъде забравено.
Книгата им „Свищовски
възрожденци в Букурещ”,
научно -популярен очерк и
картини, която подариха, е
„познавателен труд, призив
към паметта и поуките на
историята”, пише проф. д-р

Леонид Георгиев.
На 6 септември в София
ще бъде представена втората
им книга за габровките
възрожденци в Букурещ,
издадена от БАН.
Кметът на Община Левски
Любка Александрова връчи
на известната актриса и
телевизионна водеща Мартина
Вачкова удостоверението за
почетен гражданин на гр.Левски
и населените места в общината
на нейния баща , незабравимия
Григор Вачков, удостоен
посмъртно през 2002 год. на 18
юли от тогавашния Общински
съвет. На официалната среща
в заседателната зала на
общината г-жа Александрова
каза:„Статуетката ,символичен
ключ е ключът към сърцата на
всички нас”. Развълнувана и
просълзена Мартина Вачкова
го прие с думите :”Ако сега
татко ни гледа от горе ще бъде
страшно щастлив, защото много
си обичаше края, Трънчовица,
Плевенска област и община
Левски…тъжно е, че го няма, но
го получава на такъв прекрасен
ден.”
Веднага след това тя с
удоволствие разговаря и се
снима с хората в Левски.

Стартира един от големите
обекти на Община Левски
Кметът на Община Левски
Любка Александрова откри
официално на 16 юли основния
ремонт на пътната настилка
по ул.”Патриарх Евтимий”
и ул. „Райко Даскалов”в
гр.Левски. Общата стойност
на строително- ремонтните
работи на обекта е 1 620 082
лв., изпълнител- „Б КС- Горна
Оряховица”, а срока 92 дни.
Водосвет за здраве и успех
отслужен от отец Християн
и бутилка шампанско
предшестваха първата копка
на един от големите обекти на
Община Левски финансиран
по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013г.
Кметът на Община Левски
Любка Александрова пожела
на всички успешна работа и
изрази своята увереност,че
обекта ще бъде завършен в
срок.
„Радвам се, че точно в
навечерието на празника на
града успяваме да стартираме
един от големите обекти в
общината-като ресурси и като
резултат.Повече от километър
реконструкция на пътна мрежа,
това е чудесно и за началото
на моя мандат. Вярвам че,

може да е първият, но е само
началото на всички обекти,
които ще отработваме заедно
с екипа от администрацията.
Сега е момента да поздравя
всички съграждани и да им
обещая, че до края на този
мандат ще сме в началото на

много такива обекти. Сигурна
съм, защото работим много
упорито, че голяма част от
пътната мрежа в града и селата
през следващите 3-4 години
ще бъде ремонтирана…”, каза
още кметът на общината.

„Лятна феерия” за най-малките палавници рано
сутринта в празничния ден зарадва малки и големи в
градския парк.
Ревюто на весели чадърчета, игрите , многото изненади и
награди за децата бяха истинско забавление за всички.
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Решения на Общинския съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Левски на редовна сесия проведена на 28.06.2012 г. от
13:30 часа в зала 304 на общината прие изменение и допълнение на Наредба № 6
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал.
3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ
в РАЗДЕЛ III се създава нов: Чл. 17б (1) Лицето, ползващо услугите в Звеното
за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж, заплаща месечна
потребителска такса.(2) Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя
чрез въвеждане на диференцирана ставка. Определянето на диференцираните
ставки в зависимост от дохода на потребителите се извършва по следния начин:
Доход на потребители от - до:
до 150 лв.
151 – 200 лв.
201 – 250 лв.
251 – 300 лв.
301 – 350 лв.
над 351 лв.

Диференцирана ставка
0,20 лв./час
0,25 лв./час
0,30 лв./час
0,35 лв./час
0,40 лв./час
0,50 лв./час

(3) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени
часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.(4) Месечната
такса за предоставяне на услугите се събира в Звеното за услуги в домашна среда,
в брой до 20-то число на месеца, следващ предоставянето на услугите.
ОбС Левски прие План за енергийна ефективност на Община Левски за периода
2012 – 2015 г. и Приема Програма за енергийна ефективност на Община Левски
за 2012 г.
На заседанието беше решено да се допълни предмета на дейност на Общинско
предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство - Левски” със следните
дейности :- стопанисване и управление на земеделски имоти – публична и частна
общинска собственост на Община Левски и поддържането им в добро земеделско,
екологично и агроекологично състояние, в съответствие с приетите и законово
поставени европейски, национални и общински стандарти;- стопанисване, управление,
опазване, ползване и възпроизводство на горите и земите в общинските горски
територии-частна собственост, съгласно изискванията на действащото законодателство;изготвяне,прилагане и контрол по спазването на правилата за ползване според
предназначението им на мери и пасища, собственост на Община Левски;- изготвяне,
прилагане и контрол по спазването на перспективен и годишен експлоатационен
план за паша, определящи пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване
и прокарите до местата за паша и водопоите;- прилагане на мерки за опазване,
поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти
и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване,
временни ограждения;- полагане на специални грижи за общинските поземлени
имоти, обявени по законовоустановения ред за земи с висока природна стойност
за поддържането им в добро агроекологично състояние;- осъществяване охрана на
общинските поземлени имоти.2. Променя чл.6, ал.1 от действащия Правилник за
дейността на Общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство
- Левски” от : Чл. 6. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие “БКС
- Левски” е: - организиране дейността по събиране, извозване и обезвреждане
в депа и други съоръжения на битовите отпадъци на територията на Община
Левски;- почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, парковите
и другите територии в град Левски, предназначени за обществено ползване; предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаване на незаконни сметища; - почистване и поддържане на дъждоприемните
шахти в град Левски; - зимно поддържане и снегопочистване на територията
на град Левски; - подържане на приют за безстопанствени кучета на: Чл. 6. (1)
Предметът на дейност на Общинско предприятие “БКС- Левски” е:- организиране
дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на
битовите отпадъци на територията на Община Левски;- почистване и поддържане
на улични платна, площади, алеи, парковите и другите територии в град Левски,
предназначени за обществено ползване; - предотвратяване изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това места и/или създаване на незаконни сметища;
- почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Левски; - зимно
поддържане и снегопочистване на територията на град Левски;- подържане на
приют за безстопанствени кучета;- стопанисване и управление на земеделски имоти
– публична и частна общинска собственост на Община Левски и поддържането
им в добро земеделско, екологично и агроекологично състояние, в съответствие с
приетите и законово поставени европейски, национални и общински стандарти;стопанисване, управление, опазване, ползване и възпроизводство на горите и земите
в общинските горски територии-частна собственост, съгласно изискванията на
действащото законодателство;- изготвяне,прилагане и контрол по спазването на
правилата за ползване според предназначението им на мери и пасища, собственост
на Община Левски;- изготвяне, прилагане и контрол по спазването на перспективен
и годишен експлоатационен план за паша, определящи пасищата и мерите за
общо и индивидуално ползване и прокарите до местата за паша и водопоите;прилагане на мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата,
като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;- полагане на специални грижи
за общинските поземлени имоти, обявени по законовоустановения ред за земи с
висока природна стойност за поддържането им в добро агроекологично състояние; осъществяване охрана на общинските поземлени имоти.3. Отменя чл.8 от действащия
Правилник за дейността на Общинско предприятие “Благоустрояване и комунално
стопанство - Левски”.4. Определя и предоставя за стопанисване и управление от
Общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство - Левски”

следните имоти собственост на Община Левски, изброени в Приложение № 1 –
Списък на общинските имоти предоставени за стопанисване и управление.
Общинските съветници дадоха своето съгласие за Кандидатстване на читалищно
настоятелство в с. Малчика с проект за ремонт на сградата на Народно читалище
„Пробуда-1928”, с. Малчика по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013г.
Дадено бе съгласие и за кандидатстване с проекти на местни поделения на
Българската православна църква в Община Левски по мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013г. на църквата „Св. Възнесение Господне”, с. Българене, църквата „Св.
Вмчк Прокопий”, с. Изгрев, църквата „Св. Атанасий”, с. Козар Белене, църквата
„Св. Параскева”, гр. Левски, църквата „Св. Архангел Михаил”, с. Малчика, църквата
„Св. Троица”, с. Обнова.
ОбС Левски реши Читалищното настоятелство на НЧ „Г.С.Раковски-1901”, с.
Изгрев да кандидатства за исканата сума по Програма „ПРИМО”.
Одобрена беше поименната промяна на капиталовата програма на Община
Левски/приложение №1/, чрез вътрешни компенсации, финансирани със собствени
бюджетни средства.
Учредено бе право на ползване в урегулиран поземлен имот в регулацията на
с. Трънчовица за устройване на постоянен пчелин.
Дадено беше съгласие за отдаване под аренда на овощна градина, общинска
собственост за срок от 20 години.
Актуализирана бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2012 г. в Община Левски.
Общинските съветници не приеха предложението за увеличаване цената на
купоните за детска млечна кухня.
Приет бе отчета за приходи и разходи за 2011 г. на „Автотранспорт” ЕООД гр.
Левски и баланса на „Автотранспорт” ЕООД гр. Левски към 31.12.2011 г. Беше
решено печалбата от 2011 г. в размер на 2229,23 лв. да служи за покриване на
загубата от минали години.
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване отпусна финансови средства
за опазване паметниците на културата в с. Асеновци.
Отпусната бе финансова помощ в размер на 250 лева на Крум Симеонов Данов
от с. Българене за участие в програмата на Общинска галерия – Плевен.
За високи спортни постижения и издигане на спортния имидж на училищата
от общината, Общинският съвет реши да награжди отборите по хандбал-1. ОУ
„Максим Горки” - 300 лева., 2. СОУ „Крум Попов” - 300 лева.
Общинските съветници решиха да отпуснат финансова помощ в размер на 150
лева за лечение на Анна Никитична Димитрова и на Анюта Руменова Янакиева
от гр. Левски.
Дадено беше съгласие Община Левски да кандидатства с проект за реконструкция и
модернизация на уличното осветление, и изграждане на система за видеонаблюдение
на територията на Община Левски по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г.
ОбС Левски Отказва да изкупи постройка със застроена площ 166 кв. м находяща
се в поземлен имот с идентификатор № 43236.401.2627 (стар идентификатор:
УПИ II – 2744, кв. 120 по ПУП на град Левски) целият с площ 1001 кв.м. съгласно
кадастралната карта на град Левски за сумата 10800.00 лева и дава съгласие същата
да бъде продадена на трето лице, но не дава съгласие да се продаде прилежащата
земя.
Общинските съветници отмениха свое решение № 518/29.01.2010 г. и Сформираха
Обществен съвет към Община Левски в състав:Председател: Д-р Яким Маринов
Якимов – Предсеедател на ПК по здравеопазване и социални дейности при Общински
съвет – Левски и членове:Красимира Маринова Христова – Дирекция „Социално
подпомагане”, Тодор Любенов Тодоров – Общинска организация на слепите,
Дочко Димитров Дочев – Председател на Общински съвет – Левски, Д-р Галин
Димитров Грозданов – общински съветник, Елена Крумова Георгиева – общинска
администрация, Иван Пейков Илиев – общински съветник.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите
на информационното табло на 3 ет. на Общината и в стая 305.

З а до б р о п од дъ рж а н е н а
и н ф р а с т р у к т у р ата
Община
Левски
успя със собствени
средства да закупи
крайно необходимия
специализиран транспорт,
оборудван с необходимата
техника ,за обслужване
на уличното осветление
и радиоточките на
територията на общината .
Автовишка, трактор
и сенокосачка са новите
придобивки на Общинско
предприятие Б К С .
Вече има възможност
да бъдат приведени и в
безопасен за хората вид

всички дървета ,клоните
на които са изсъхнали или
опират в кабелните мрежипревантивни мерки срещу
аварии и инциденти.
Трактор оборудван с
необходимата допълнителна
техника за снегопочистване и
опесъчаване ,както и роторна
косачка за поддържане на
тревните площи в населените
места на общината са още
новите машини с които
Община Левски ще работи
за подобряване качеството
на живот на хората и облика
на общината.

Всичко това стана
възможно след като по
предложение на кмета
на общината Любка
Александрова, Об С –
Левски прие промени в
капиталовата програма
на Община Левски на
основание направения
анализ на програмата и
възникналите текущи
приоритети през годината,
като запази общия размер
на капиталовите разходи и
откликна на обществените
потребности.

ПРАЗНИЦИ

Бр. 8. 3 август 2012 г.
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Щрихи от празничните дни
Вечерта на 18 юли
Факелно шествие на Карате
клуб”Киокушин” -Левски от
паметника на Васил Левски до
открита сцена пред Община
Левски даде началото на голям
празничен концерт.
Кметът на Община Левски Любка
Александрова поздрави сърдечно
жителите и гостите на града и
общината и призова жителите на
град Левски да носят достойно
името на Апостола.За празника ни
поздрави и народния представител
Румен Петков. Сред гостите бяха
още кмета на община Белене Петър
Дулев, кмета на община Никопол
Емил Бебенов, поздравителни
адреси бяха получени от кметовете
на общините Плевен, Пордим,
Димитровград, Синдиката на
българските учители и други
институции.
Празничната програма –
вълнуващ спектакъл със стихове,
песни и танци на самодейни
колективи от читалище”Георги
Парцалев”-гр.Левски
,Н
Ч”Надежда” с. Козар белене”, Н
Ч „Григор Вачков” с.Трънчовица,
децата от Карате клуб гр.Левски

и Мажоретен състав –гр.Левски
получи бурните овации на
публиката .
Празнична заря огря Левски
в деня на 175-та годишнина от
рождението на патрона на града
Васил Левски
Състезание по плуване на
басейна в Общинския плувен
комплекс в следобедните часове на
18 юли беше предизвикателство
за любителите на водните
спортове. Умения показаха
състезатели над 10 годишна
възраст според регламента.
Наградите на победителите
връчи Председателят на Об С
–Левски Дочко Дочев.
В рамките на програмата за
честване на празника на 16 юли
голям рок концерт на групите
„ HEADBANGERS”, „ NOISE” и
група „Шок” събра рокаджиите
в западния парк в гр.Левски на
голям купон до късно вечерта.
Театрален състав при Н Ч
„Съгласие” гр. Дебелец представи
на 17 юли в Н Ч „Георги Парцалев”
театралната
постановка
„Службогонци”посрещната с
радост от публиката в Левски.

ПРАЗНИЦИ

Бр. 8. 3 август 2012 г.
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Фолклорен фестивал„Левски 2012”
В рамките на празника посветен
на 175-та годишнина от рождението
на Васил Левски на 15 юли в
рано сутринта започна Фолклорен
фестивал „Левски 2012” Близо
пет часа 11 самодейни състава
за обработен и автентичен
фолклор от читалищата в община
Левски,гости от Горна Оряховица,
Велико Търново и фолклорен
ансамбъл „Сите българи заедно”
веселиха публиката със своите
песни и танци в Западния парк
до Общинския плувен комплекс.
Заместник кмета на Община
Левски Радослав Йорданов
откри фестивала и пожела на
всички, които въпреки жегата
бяха дошли в парка да се порадват
на талантливите изпълнители,
добро настроение.
Кръшни хора се извиха под
сенките и доброто настроение
не липсваше.
Мнозина по- късно се разхладиха
в плувния басейн на Общинския
плувен комплекс.

НЧ “Съзнание 1894” с. Асеновци на ІІІ
Национален фестивал за автентичен
фолклор

В продължение на два дни 30 юни
и 1 юли в с. Жълтеш, общ.Габрово
се проведе ІІІ Национален фестивал
за автентичен фолклор, в който
взе участие и Женска фолклорна
група “Осъмски ритми” при НЧ
“Съзнание 1894” с. Асеновци. Във
фестивала участваха 77 колектива
и 49 индивидуални изпълнители.
Певчески, танцов, обичаи и

разказвачи бяха разделите, в които
се състезаваха изпълнителите.
Нашата група се представи с 3
народни песни, с които спечели
журито и разигра публиката.
Удовлетворени сме от нашето
представяне, както и домакините,
които ни поздравиха за чудесното
изпълнение и се върнахме с
още една грамота за достойно

представяне и съхранение на
българския фолклор!
Ще продължаваме да пеем и да
представяме селото и Общината.
Петранка Стефанова
(читалищен секретар и худ.

ръководител НЧ “Съзнание 1894”
с.Асеновци)

Децата от ОУ ”Христо Ботев” с. Асеновци към творчески клуб
”Изобразително изкуство” представиха изложба на свой творби
във фоайето на Община Левски в празничните дни на гр. Левски.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0194

„Заедно за по-добро бъдеще”

ОУ “Христо Ботев” с. Асеновци, община Левски
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Тридесет деца от ОУ”Христо Ботев” с. Асеновци
най-активните участници в творческите клубове
„Автентичен фолклор”, „Музика и танци”, ”Изобразително
изкуство” и „Театър” прекараха незабравими дни на
черноморския бряг ” от 20 до 25 юни в с. Кранево в
Детска лятна академия по изкуствата.
В изпълнение на дейностите по проект “Заедно за
по-добро бъдеще” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, схема „Интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства в образователната

система , децата, преобладаващата част от които за първи
път видяха на живо морето, прекараха пет незабравими
дни в приятна и различна обстановка, създадоха нови
приятелства и се заредиха с много положителна енергия,
съобщава Ваня Толева –ръководител на проекта.
Изнесеното обучение по изкуствата даде възможност
не само за творческо вдъхновение и емоционални
преживявания, но е и стимулиране на децата за редовно
посещаване на учебните занятия в училище.

КУЛТУРА

Приключи работата на О
У „М. Горки” в гр. Левски по
проект на секторна програма
„Коменски”- „Да се посмеем
и замислим с междукултурни
анекдоти”.Наши партньори бяха
основни училища от Турция,
Англия, Унгария, Румъния,
Португалия и Полша.
Наред с огромната работа,
многото визити, семинари,
дискусии, мултимедийни
презентации,
изложби,
представления, участниците в
проекта ще издадат и книжка
с анекдотите, които бяха

драматизирани и представени по
време на пътуванията и свързаните
с тях работни срещи, и брошура
с кратки комуникативни фрази
на всички езици на проекта.
Този двугодишен период на
взаимодействие и уникално
международно партньорско
общуване даде възможност на
ученици и учители да срещнат
приятели от други държави, да
научат повече за тяхната култура,
да се запознаят със съвременни
европейски езици, да потърсят
корените на собствената си
идентичност, да подобрят

Едно пътуване до Габрово няма
как да мине без посещение в Музея
на образованието, разположен
в историческата сграда на
Априловската гимназия, построена
още през 1873г., който проследява
пътя на българската просвета и
образование от ІX до края на ХХ
век., и разходка в архитектурноетнографския комплекс „Етъра”,
съхранил народните традиции,
ценности и дух.
Краткото ни пътешествие се
превърна в чудесен завършек на
ползотворната ни двугодишна
работа и в поредния от прекрасните
спомени, свързани с хилядите
изживени емоции.
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Град Левски
бе домакин на
честването по повод
90-ия юбилеен
международен
кооперативен ден

„Да се посмеем и замислим с
междукултурни анекдоти”
Клуб „Коменски” в столицата
на хумора – Габрово
На 3. 07. 2012г. ученици и учители
от ОУ „М. Горки” изживяха един
прекрасен ден в гр. Габрово заедно
със специалния гост г- жа Хава
Арслан – главен координатор
по проект Коменски. Повод за
посещението стана временната
изложба в Дома на хумора
и сатирата- „40 майстори на
комичното”, която включва
творби от художествения фонд
„Хумор на народите”, и фактът,
че първата скулптура в „Парка
на смеха” в града, монтирана
още през 1981г., е фигурата на
Хитър Петър- основен герой
в анекдотите, представени от
българска страна по време на
срещите, осъществени по проекта.
Феноменът „габровски хумор”
е познат на всички ни, но деца и
възрастни успяха да се потопят
в него по неповторим начин,
разглеждайки различните зали на
музея - кривите огледала, „Планета
Габрово”, чановете, „Габровски
карнавал”, габровските котки, и
да изпитат пречистващата сила и
положителната енергия на смеха
в най- чистата му форма.

Бр. 8. 3 август 2012 г.

На 7 юли в град Левски беше честван 90-ия
юбилеен международен кооперативен ден
в Международната година на кооперациите.
Кметът на Община Левски Любка
Александрова приветства домакини и гости
- председателите на 21 кооперации, които
имаха удоволствието да видят и програмата на Н Ч „Георги Парцалев” и Мажоретен състав-Левски.
“Ние се гордеем, че нашата кооперация е една от най-старите в областта.Тя еоснована през 191 9
г. и историята показва ,че е оцеляла в най-трудните години.Надявам ,че и в бъдеще кооперацията
ще продължи да работи”,каза председателят на Р П К „Наркооп”- Левски Марин Янев.
Председателят на Кооперативен съюз- Плевен, Емка Радкова благодари за гостоприемството
на домакините РПК „Наркооп”- Левски и Община Левски.
Обявени бяха и резултатите от Националния конкурс за рисунка „Кооперацията създава усмивки
и рисува мечти”.За наша радост сред наградените деца са Антоанета Илиева ,Маринела Христова
и Константин Бонев от село Градище и Димитър Пъшев от град Левски.

О У „М. Горки” завърши успешно
проект „Коменски”

Гергана Цонева
значително комуникацията си
на английски език, способства за
формиране на ценности, свързани
с общоевропейското културно
пространство като толерантност,
многообразие, солидарност,
свобода, справедливост, доверие,
образование. С много топлота
всички наши ученици споделят
впечатления от участието си в
клуб „Коменски” и работата по
проекта:
Деница 7б клас: Никога не съм
била толкова развълнувана през
целия си живот. Пътуването до
Лисабон, Португалия, миналата
година, беше като чудо. Нови хора,
ново място, нов език, нов живот
за пет дена. Беше невероятно и
аз никога няма да го забравя.
Таня 6б : Наистина харесвам
да работя по проект Коменски.
Видях толкова много красиви
места и срещнах чудесни хора. Аз
бях в Будапеща, Унгария и видях
невероятни гледки. В Унгария
беше идеално и бих искала да
видя още нови места.
Лора 6б : Мисля, че проект
Коменски е най-интересният и
вълнуващ европейски проект,
който някога е правен. Това,
което най-много харесвам, е,
че можем да пьтуваме до друга
страна и да се срещнем с други
деца. Никога няма да забравя
седмицата, през която Николет
от Унгария беше вкъщи. Беше
страхотно.
Жени 7б : Най-вълнуващият
момент беше, когато плавахме с
кораб по река Дунав, в Будапеща.
Имаше толкова много мостове.
Сградата на парламента в Будапеща
е удивителна. Друг вълнуващ
момент беше пътуването до
Егер. Чувството, докато се
учехме да използваме древните

лъкови и стрели, мечовете, беше
невероятно...
Цветелина 7б: Преди да пътувам
до Румъния, исках да се сприятеля
с хора от други страни и да
посетя музеи. Проект Коменски
ми помогна да осъществя това.
Когато пристигнахме в Букурещ,
всичко беше ново и чудесно.
Хареса ми Двореца на народа,
в който се намира румънският
парламент. Замъкът на Дракула
беше вълнуващ. Но не харесах
румънската зеленчукова супа.
Елена 7б: Едно от най-чудесните
приключения в моя живот беше
пътуването по проект Коменски
до Румъния. Там се сприятелих с
нови хора и посетих много нови
и интересни места.
Деница 6б: Участието в проект
Коменски е начин да се сприятелиш
с нови хора и да научиш повече
англйски език. За мен този проект
отвори врати да посетя други
страни и да науча повече за тяхната
култура. Харесвам този проект!
Велислава 6б: Харесах
пътуването до Унгария. Харесах
унгарските деца и унгарските
учителки, които срещнах там.
Сега имам приятелка от Полша.
Проект Коменски ми даде много
нови приятели.
Божидар 6б: Харесвам Клуб
Коменски, защото така учим
английски много по- добре. Можем
да посетим различни страни и да

срещнем различни хора. Когато
се събираме в клуба, всички сме
щастливи и се усмихваме.
Ивайло 6б: Харесвам членството
си в Клуб Коменски защото
упражняваме английския си,
срещаме хора от други държави
и имаме възможност да говорим
на английски с тях.

Лора 6а: Проектът по програма
Коменски беше и е моят прозорец
към света. Запознах се с много
нови приятели, осмелих се да
говоря и пиша на английски
език, посетих и видях виртуално
и реално нови места. Научих
анекдоти от различни държави и
разбрах, че хората може да живеят
в различни страни, но смеха и
удоволствието от приятелството
е един и същ.
Лора 4а: Да бъда част от Проекта
“Коменски” беше страхотно
преживяване. Щастлива съм, че
благодарение на него успях да
посетя Англия, да се докосна до
културата на тази велика страна,
да създам нови и незабравими
приятелства с деца от различни
държави. Нека и занапред да има
находчиви, пълни с енергия и
нови идеи хора, които да правят
живота на децата интересен и ни

„даряват” с много нови знания!
Специални благодарности на г-жа
Славка Ленкова!!!
Велислав 7а: Благодарение
на проект “Коменски” и г-жа
Славка Ленкова аз разбрах
как живеят хората в Полша.
Запознах се с култура много
по-различна от нашата. Освен
всичко научено и видяно, аз се
чувствах прекрасно сред приятели
от различни държави. Разбрах,
че ние учениците от всички
страни сме жизнерадостни,
емоционални, искрени, открити
и дружелюбни. Обичаме
пътешествията, забавленията и
родината си. Надявам се, че новите
ни приятелства ще продължат
много дълго. И някой ден ние
отново ще се срещнем!
Марио 5а: С програма
„Коменски” имах възможност
да пътувам до Турция, да
общувам, да работя в екип с деца
от различни страни и да покажа
своите способности. В Измир
бяхме настанени в прекрасни
приемни семейства, които се
грижеха за нас като за родни
деца. Преизпълнени с впечатления,
заредени с ентусиазъм и нови
приятелства ние си тръгнахме
от Турция със сълзи в очите,
отнасяйки със себе си не само
хубав спомен, но и желанието
да се върнем отново.
Всички ние благодарим на Славка
Ленкова, координатор по проекта,
за предизвикателството, стимула,
предоставените възможности и
опит и си пожелаваме много нови
приключения, партньорства и
дълготрайни приятелства!
Гергана Цонева

СПОРТ
Х К “Левски” тържествено
отбеляза юбилейната 20-та
година от своето създаване
на 6 юли. Клубът писа своята
историята с ентусиазма и
спортното майсторство на
хандбалисти и треньори,
донесли им през годините
много успехи, свидетелство
за което са многобройните
купи и отличия, които бяха
подредени в уникална изложба .
Гости на празника бяха:
главният експерт на
министерството на физическото
възпитание и спорта за
Плевенска и Ловешка област

Юрий Георгиев, неговият
предшественик Пламен Дунчев,
Тошко Станчев-председател на
Х К “Шугар”гр.Плевен, Силвия
Марковска –Международен
съдия по хандбал и ст.треньор
на ХК “Шугар”гр.Плевен,
Иван Кръстев-журналист
от в. “Посредник”.
Председателят на Хандбален
клуб “Левски” - Иван Пейков,
бивш хандбалист и президент на
клуба вече 15 години, проследи
развитието на спорта през
годините: “На 05.03.1997 г. група
ентусиасти в основата на, които
г-н Красимир Мавров /сега
треньор гр. Каварна/, Светлин
Петров, Боян Косторов, Георги
Величков, Валентин Георгиев,
Тодор Тодоров, Мишо Сидеров,
Красимир Косев, Златко
Захариев и др. решават да
възстановят хандбалния
спорт в града и регистрират
сдружение с нестопанска цел
наречено “Искрен – 56”. Три
месеца по – късно на 30.06.1997
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20 години Хандбален клуб
”Левски”
г. с решение на ОС – Плевен
дружеството се преименува
от “Искрен-56” в сдружение
ХСК ”Левски” със седалище гр.
Левски и председател Красимир
Мавров. През периода 1992
–1997г. Председатели на
ХК „ЛЕВСКИ” бяха Георги
Петракиев и Илчо Ганчев. От
есента на 1996 неофициално
председателството на клуба
беше предадено от г-н Красимир
Мавров на г-н Иван Пейков
и от 22.10.1997 г. с решение
на ОС – Плевен е утвърден
УС на Х С К ‘‘ЛЕВСКИ” от 5
члена – господата Иван Пейков,
Емил Илиев, Васил Василев,
Валери Величков и Златко
Захариев, като Председател
на УС е Иван Пейков. …
През 1997 г. дойде и първия
успех – мъжкият отбор стана
първенец в „Б” Р Х Г. От тогава
представителният обор на клуба
стана още три пъти първи в
„Б” РХГ – през 2000, 2001 и

юношеска школа благодарение
неуморния труд на треньора
Антоанета Кирова, ентусиазма
на всички хандбалисти от клуба
и подкрепата на съмишленици
дава своите плодове.Успехите,
купите и медалите се
множат през годините, а Х К
„Левски” участва в спортния
календар на Българската
федерация по хандбал вече
с 8 отбора. Бронзови медали
и нови постижения белязаха
юбилейната 2012 година,
за което общинско радио
„Левски”и в. “Левски днес”
вече информираха .
‘‘Аз съм очарован от
ентусиазма и дългогодишните
трудови успехи на този колектив
тук и тази сплотеност между
Община, училища и спортни
клубове ”- каза главният
2004 г. и от есента на 2004 г. експерт на министерството
след квалификационни срещи на физическото възпитание и
за попълване на „А” РХГ с спорта за Плевенска и Ловешка
отборите на гр. Нови Искър област Юрий Георгиев .
и с. Българене стана член на
„Това е може би единствения
елитната ни група, където се клуб, който има с какво да се
състезава и до момента. Целта похвали в тези трудни времена”,
на клуба е този отбор да се посочи представителят на
задържи групата чрез което спортното министерството
пирамидата да бъде завършена и обеща подкрепа чрез
и юношите да имат къде да програмите „Спорт за децата
доразвиват уменията си. …..” в свободното време”
Възстановяването
и
Иван Пейков връчи юбилейни
развитието на детско – плакети на гостите.

Мирослав Мандичев получи
званието „Майстор на спорта”
За постигнати високи спортни резултати за 2009 и 2010
година на 13 юли Мирослав Мандичев получи званието
майстор на спорта с решение на ДАМС, съобщи председателя
на клуба Пламен Пенчев. За първи път на член от клуба
по Автомоделизъм в гр. Левски се връчва званието „
Майстор на спорта”.
Успехите на клуба не свършват само с престижната
титла. На 13,14 и 15 юли в гр. Левски по повод празника
на града се проведоха Републикански състезания по
Авиомоделизъм. Радаслав Асенов Стефанов зае трето
място при юношите, а Мирослав Иванов Мандичев бе
класиран също на трето място, но при възрастните.
Честито на първия майстор на спорта от клуба по
Автомоделизъм с пожелание за нови успехи на състезателите.

За заслуги към клуба с
юбилейни плакети бяха
наградени състезателите
Станислав Стойков и Иван
Гошев, бившите председатели
на клуба Илчо Ганчев и Георги
Петракиев, Председателят
на З К„Детелина” – Тодор
Георгиев, на „Единство – 13”–
Димитър Великов и „Единство”
с. Малчика – Ивелин Ангелов,
директора С О У „ Крум Попов”
– инж. Александър Филипов
и на О У „М. Горки” – Даниела
Георгиева, Мелница „Левски”,
Изпълнителният секретар
на зона „Мизия” Симеон
Съев, Членове на УС и бивши
състезатели на клуба Валери
Величков и Васил Василев,
Зам. кмета на Община Левски
мандат 1999 – 2003 г. и член на
клуба Сашо Начев, кмета на
Община Левски мандат 20032011 г. Георги Караджов, кмета
на Община Левски – Любка
Александрова, треньора на
мъжкия представителен
отбор, член на УС и бивш
състезател на клуба Иван
Иванов, Секретаря на Х К
„Левски”Емил Илиев.
За изключително големи
заслуги при изграждането на
детско – юношеската школа на
клуба награда получи треньора
Антоанета Кирова
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За изключителни заслуги
към клуба при финансиране,
поддръжка на спортната база,
закупуване на екипировка и
др. награда получи и Община
Левски. Наградата получи
заместник кмета Здравко
Дафинов.
За заслуги при организацията
и цялостното изграждане
на клуба бе награден и
Председателя на Х К ”Левски”
и бивш състезател на клуба
–Иван Пейков.
Юбилейни плакети получиха
заслужили хандбалисти и
деятели .

Президентът на клуба Иван
Пейков изказа благодарност
на Община Левски ,която
подпомага спорта като цяло
и хандбала в частност:
„Искам да уверя Общината,
че направените инвестиции
в нашият клуб не са били
напразни. Ежегодно клуба
обучава средно 80 деца, като
за двадесет години това са
около 1500 деца. В градове
като София, Благоевград,
Петрич, Бургас, Варна, Шумен,
Добрич, Русе , в цялата страна
,прославяме община Левски
с хандбала и спортния дух,
който носи тя” - каза Иван
Пейков и благодари на всички
които са помагали на клуба
през годините.
По
повод
юбилея
хандбалистие получиха много
поздравителни адреси .
Да пожелаем на многая лета
и нови достижения на нашите
спортисти.

Плувно лято 2012 в Левски
За радост на всички, в
жарките летни дни, отвори
врати Общинския плувен
комплекс.
Общински съвет-Левски,на
редовно заседание на 29 май
със свое решение считано
от 01.06.2012 г., създаде
Общинско предприятие
„СПОРТНИ ИМОТИ, ОТДИХ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”, като
второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити, на
самостоятелна бюджетна
банкова сметка в рамките
на консолидирания бюджет
на Община Левски.
Прохладните води на големия
и малък басейн ежедневно са
място за плуване ,забавление
и развлечение от 10 до 18 ч.

