ВЕСТНИКЪТ НА OБЩИНА ЛЕВСКИ

Година IV, бр. 10 (44), 10 октомври 2012 г.

Да се знае и помни

Земята на град Левски приюти
пръст от Кубратова Стара Велика
България
На 17 септември тържествено
беше открита паметна плоча,
паметен знак, за мястото, където
в земята на гр.Левски е положена
капсула с пръст от гроба на Хан
Кубрат.
Родолюбивото събитие, в
деня на един от най- светлите
християнски празници и най-

ценни християнски добродетели
– Вяра, Надежда, Любов и
Мъдрост, събра на площада
в градския парк жителите на
Левски.
Със специален тържествен
ритуал беше отдадена дължимата
почит на това свято за всеки
българин място. Град Левски
е един от малкото градове в
страната , в които в шепа пръст
от гроба на Хан Кубрат ще

живее паметта за Стара Велика
България.
Гости на събитието бяха:
Минчо Минчев- председател
на ПП “Нова зора”-София,
член на СБП и гл.редактор на
в. „Нова зора”, зам .председателя
на партия „Нова зора” д-р
ю.н.Тодор Предов , председателят
на областната организация на
ПП”Нова зора”-Плевен Евгения
Иванова, Татяна Кюркчиева

Председателят на ОбС –Левски избран за
Регионален координатор на НАПОС-РБ
Председателят на ОбС –
Левски Дочко Дочев, който е
член на Управителния съвет на
НАПОС – Р Б / Националната
Асоциация на Председателите на
Общинските Съвети в Република
България / беше избран и за
Регионален координатор на
НАПОС- Р Б за област Плевен
на 12 юли т.г. в гр.Банско.
Работата на Асоциацията е
насочена към проблемите на

общинските съвети, важни
законодателни промени,
повишаване на знанията и
уменията на общинските
съветници за постигане на
силно местно самоуправление.
Този избор е признание
за активната дейност на
Председателя на Об С –Левски
Дочко Дочев и позитивен знак
за града и общината.

Отец Християн, Минчо Минчев и Любка
Александрова, кмет на община Левски, по време на
церемонията по откриването на паметната плоча

–член на координационния
комитет на партията, Стоимен
Кръстев почетен председател на
БАС в Плевенска област.
Тържественото събитие,
озвучено от габровския духов
оркестър откри Милена Митова
от НЧ„Г.Парцалев”.
Кметът на Община Левски
Любка Александрова приветства
с добре дошли гостите и изказа
своята, и на жителите на
града и общината, огромната
благодарност за светинята, която
ни донесоха .
„С ваша помощ в земята на
нашия град дойде частица от
земята на Стара Велика България,
от нашите корени.Ще пазим
тази светиня ! Надявам се да
ни помогне за едно хубаво
бъдеще,такова каквото ни
завеща българския род.”-каза
кмета на Община Левски в
обръщението си и пожела на
всички никога вярата ,надеждата
,любовта и мъдростта да не са
далеч от нас, да ги пазим и да
ги търсим, защото те са смисъла
на човешкия живот.
От името на областната
организация на ПП “Нова зора”Плевен Евгения Иванова връчи
сертификат на кмета на Община

Левски Любка Александрова за
плоча поставена в чест на хан
Кубрат по време на кметуването за да се помни и знае, че под нея
е съхранена капсула с пръстта
от гроба на хан Кубрат.
„Избрахме град Левски ,защото
тук вие носите името на найголемия българин за всички
времена …Избрахме град Левски,
не защото не вярвахме,че в
другите градове ще ни посрещнат
с разтворени обятия , а защото
знаехме, че в ръководството на
този град работят хора дълбоко
патриотични, които мислят за
вашето бъдеще, за утрешния
ден.” посочи в приветствието
си Председателят на П П”Нова
зора”-София Минчо Минчев.
Извършено беше и ритуално
освещаване на паметната плоча
от отец Християн.
Кметът на община Левски,
домакини и гости обсипаха
с цветя святото за всеки
българин място. Светлината на
факлите с които каратеките от
СКК „Киокушин”- Левски го
обградиха, попи патриотичното
чувство за да го предаде на
поколенията с надежда, вяра,
любов и мъдрост.

стойност 20 хиляди лева.
Кметът на Община Левски
Любка Александрова посети в
първия учебен ден и ОУ „Максим
Горки” и НУ „Христо Ботев”в
Левски.

Зам. кмета Радослав Йорданов
приветства откриването на
новата учебна година в ОУ
„Максим Горки”, а зам.кмета
Здравко Дафинов в Н У „Христо
Ботев”.

С ОУ „ К р у м П о п ов ”

О У „ М а к с и м Го р к и ”

Първият училищен звънец удари
На 17 септември в училищата
на община Левски тържествено
беше открита новата учебна
година .
Кметът на Община Левски
Любка Александрова пожела
здраве и дръзновение,
любознателност и нови успехи на
ученици и учители. Всички 140
първолачета получиха подарък
- книжки с български народни
приказки.

С училищни тържества
официално беше открита
новата учебна 2012/2013г. в
общообразователните училища
в гр.Левски .
Кметът на Община Левски
Любка Александрова бе сред
гостите на празника в С О У
„Крум Попов”и поднесе цветя
на паметника на Крум Попов в
училището.
В приветствието си към всички

на училищното тържество
директорът д-р Александър
Филипов обяви, че училището
е спечелило три големи
образователни проекта - в
секторна програма “Коменски”на
програмата “Учене през целия
живот” на стойност 20 хил.
евро, проект “Първи крачки за
общо образование” на стойност
75 хиляди лева и проект
“Включващо образование” на

НУ „Хр.Ботев”
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Възможности за лечение в „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски
В началото на 2010 г. стартира т.н. здравна реформа. За основна цел на
промените, които започнаха тогава се посочваше „повишаване на качеството
на болничното лечение”.
За съжаление зад тази идея се криеше основната цел на реформата, а именно
административното ограничаване на лечебната дейност на лекарите в малките
общински болници и административно насочване на пациентите в областните
градове и столицата. Това е причината от 2010 г. до сега в нашата болница
да не могат да се лекуват пациенти със заболявания, които преди това са се
лекували тук.
Повярвайте ми коментари сред населението от рода на „ще затворят
болницата” съществуват в почти всички малки общини.
В интерес на истината в доста общински болници се затвориха отделения. В Павликени,
Свищов и Никопол затвориха А ГО отделенията, а в Кнежа – ХО и ВО.
Въпреки орязаната дейност за сега нашата болница успява да задържи всичките си
отделения.
Тук ще посоча всички отделения на болницата с работещите лекари в тях и какви
заболявания се лекуват:
1. Неврологично отделение – в него работят: д-р Делчев – н-к отделение и д-р
Ганчев. В отделението се лекуват болни с мозъчен инсулт /удар/ и заболявания на
периферната нервна система /ишиаз и др./ В отделението се извършва изследването ЕЕМ
/ електро – миография/.
2. Вътрешно отделение – в него работят: д-р Ангелова – н-к отделение; д-р
Атанасова и д-р Янакиев – които е на граждански договор.
В отделението се лекуват следните заболявания: бронхопневмония, пиелонефрит,
бъбречнаколика, сърдечна недостатъчност и гастродуоденити.
3. Хирургично отделение – в него работят: д-р Пети Иванов – н-к отделение и д-р
Николаев-уролог. В отделението се правят операции на апендицит, херния, перитонити по
спешност. Лекуват се и възпалителни заболявания на меките тъкани /флегмони, абсцеси/.
Д-р Николаев лекува и урологично болни пациенти.
4. Акушеро гинекологично отделение – в него работят: д-р Ангел Петков – н-к
отделение и д-р Дъбнишки. В отделението се извършват: нормално раждане, секцио и

операции /миома, кисти на яйчниците, корекции на свличания на матката/,
лекуват се и всички възпалителни заболявания на женската полова система.
5. Детско отделение – в него работят: д-р Йорданка Николова– н-к отделение
и д-р Емилия Ангелова. В отделението се лекуват деца с бронхопневмонии,
пиелонефрити, бронхиолити и бъбречна колика.
6. Психиатрично отделение – в него работят – д-р Пламен Атанасов –
началник отделение, д-р Стефан Джиков – психиатър и д-р Мишо Мишев
– психиатър. В отделението се лекуват пациенти с психични разстройства.
7. Физиотерапевтично отделение – в него работят д-р Кръстанова – началник
отделение и д-р Петя Русанова. В отделението се извършват физиотерапевтични
процедури на след инсултни пациенти и следоперативни раздвижвания.
8. Отделение образна диагностика с началник д-р Росен Шопов разполага с
компютърен томограф /скенер/ и добри рентгенови апарати.
9. Клинична лаборатория с началник д-р Веска Владимирова е оборудвана със
съвременна клинична апаратура.
Медицинският персонал на болницата е добре подготвен. Материалната база с
която разполагаме и условията които предлагаме на пациентите са добри в сравнение
с много от болниците в областта. През изминалата година в болницата са се лекували
около 3 000 пациента.
Управител на МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски Д-р Л.Великов

Благодарност от сърце
Искам да изкажа своята
сърдечна благодарност на
целия екип на Неврологично
отделение в МБАЛ- гр.Левски.
Бях много зле ,но нямах
никакво желание да влизам
в болницата.Просто не се
надявах да има резултат,
защото зная на какъв хал е

нашето здравеопазване.
Моят личен лекар , д-р
Диков, настояваше и слава
Богу ,че го послушах.
Екипът на отделението е
невероятен!
Д-р Ганчев непрекъснато се
интересуваше от състоянието
на пациентите и настроението

им. Въпреки,че беше в отпуска
д-р Делчев всяка сутрин идваше
да види болните. А, сестритемили, усмихнати, сърдечни
и отговорни!
Бог да Ви пази и да Ви дава
сили и здраве!
Наталия Георгиева
гр.Левски

Решения на Общинския съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Левски на редовна сесия, проведена на 27 септември възложи на
кмета на Община – Левски да определи място за поставяне на паметна плоча с имената
на загиналите жители на с. Асеновци във войните 1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.
Дадено бе съгласие за изграждането на монолитен паметник за поставяне на капсула
с пръст от Кубратова Стара Велика България.
Общинските съветници разрешиха и превоз на ученици от с. Изгрев, с Българене и с.
Малчика с училищните автобуси до училищата в гр. Левски.
Взето беше решение превозът на децата и учениците от населените места, в които
няма детска градина и училище до средищните и приемащи училища на територията на
общината да се осъществява с училищните автобуси, собственост на Община Левски
По пета точка относно информация към отчета за изпълнение бюджета на Община
Левски към 30.06.2012 г. общинските съветници не приеха решение.
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване, прие решение за разкриване на
една щатна бройка към Дирекция Бюджет, финанси и счетоводство”, отдел „Гражданска
регистрация, административно и организационно – техническо обслужване”.
Одобрен беше годишния план за ползване на дървесина през 2012 г. от горите собственост
на Община Левски.
Дадено бе съгласие за предприемане на мерки за предотвратяване на риска от инциденти
с дървета в лошо здравословно състояние.
Актуализирана бе Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2012 г. в Община Левски.
С поименно гласуване бе прието решение за предоставяне на безвъзмездно управление за
срок от 10 (десет) години на Център за Спешна медицинска помощ гр.Плевен за нуждите
на Филиала за Спешна медицинска помощ – Левски, помещения с обща полезна площ
250 кв.м., представляващи реална част от І етаж на сграда.
Общински съвет – Левски отказа сключване на безвъзмезден договор за наем за общински
имот – дворно място с реално ползване от 264 кв.м., едноетажна масивна сграда от 41кв.м.
и съоръжение телевизионен ретланслатор в с.Трънчовица до кв.6а, съгласно АОС №
4/1997 г. с „НУРТС Диджитъл” ЕАД.
Общинските съветници дадоха своето съгласие за преобразуване от публична в частна
общинска собственост на поземлен имот № 000214 в землището на с.Обнова
Актуализирана беше програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2012 г. /с. Обнова и с. Малчика/.
Дадено беше съгласие за отдаване под наем за срок от 1 година чрез публичен търг с
явно наддаване на помещение № 5 с полезна площ 10.00 кв.м. от I етаж на триетажна
масивна сграда /кметство с.Българене/- за офис, при начална тръжна годишна наемна
цена 180.00 лв. без ДДС.
Със свое решение Общински съвет – Левски измени чл. 17, ал. 10, Раздел III на Наредба
№ 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги както следва:
Чл.10, ал.10. При ползване услугите на детска млечна кухня родителите (настойниците)
на детето заплащат такса за 20 хранодни в размер на:I група – 14 лв. (за деца от 4 месеца
до 8-месечна възраст) или цена на 1 купон 0,70 лв., II група – 20 лв. (за деца от 8 месечна
възраст до 1 година и 6 месеца) или цена на 1 купон 1,00 лв., III група – 20 лв. (за деца
от 1 година и 6 месеца до 3 години) или цена на 1 купон 1,00 лв.
На заседанието беше решено да се разсрочи кредит в размер на 30 000 лв. на „МБАЛЛевски” ЕООД гр. Левски до 31.12. 2012 г.
Одобрено беше отпускането на финансова помощ в размер на 500 лева за кметство с.
Асеновци, с. Българене и с.Трънчовица, по повод провежданите културни мероприятия
за събора на с. Асеновци, с.Българене и с.Трънчовица.
Общинските съветници решиха да наградят за показани високи спортни резултати и
издигане спортния имидж на общината отбор „Авиомоделизъм” при ОУ „Максим Горки”
гр. Левски с 200 лева и отбор „Автомоделизъм” при СОУ „Крум Попов” гр. Левски с
200 лева.

Общинският съвет реши да отпусне финансови средства в размер на 100 лева за лечение
на Софийка Георгиева Панова от гр. Левски и 500 лева за лечение на Валентин Филипов
Михайлов от гр. Левски.
Отпусната беше финансова помощ в размер на 300 лева на Тодор Владимиров Тодоров
от с. Козар Белене за покриване на щети от пожар.
Финансови средства размер на 1500 лева бяха отпуснати на футболен клуб „Динамо” с.
Изгрев за участие в първенството на Б-ОФГ Плевен – изток, футболен клуб „Обнова-1934”
с.Обнова за участие в първенството на Б-ОФГ Плевен – изток, футболен клуб „Осъм2012” с.Козар Белене за участие в първенството на Б-ОФГ Плевен – изток и футболен
клуб „Градище 1932” във връзка с преминаване от „Б” в „А” областна футболна група.
Определен беше и размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства към
Община Левски в сила от 01.07.2012г. както следва:1.1. Основна месечна работна заплата
1.1.1. Кмет на кметство с. Обнова-875 лв.,1.1.2. Кмет на кметство с. Малчика-737 лв., 1.1.3.
Кмет на кметство с. Асеновци-741 лв.,1.1.4. Кмет на кметство с. Градище-810 лв.,1.1.5.
Кмет на кметство с. Козар Белене-740 лв.,1.1.6. Кмет на кметство с. Българене-742 лв.,
1.1.7. Кмет на кметство с.Трънчовица-691 лв.,1.1.8. Кмет на кметство с. Стежерово-684
лв.,1.1.9. Кмет на кметство с. Аспарухово-687 лв.,1.1.10 Кмет на кметство с. Изгрев-688 лв.
Об С-Левски прие актуализирания разчет за постъпления по приходен параграф 2406 „Постъпленията от приходи от наеми на земя ” по бюджета на общината за 2012 г. в
размер на 341 901лв. и актуализирания разчет за постъпления по приходен параграф 2409
”Приходи от лихви” в размер на 13 297лв.На основание т. 1 и т. 2 бе прието и увеличение на
бюджета по приходна част, параграф 2406 в размер на 159 901лв. и параграф 2409 в размер
на 13 297лв. Прието бе разпределението на допълнителния бюджет в размер на 173 198
лв. по разходна част, както следва:1.За увеличение на разчетения с приемане на бюджета
за 2012 г. във функция „Общо държавни служби”, дейност ”Общинска администрация”
в размер на 28 000 лв., 2.За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г.
във функция „Образование” дейност ”Извънучилищни дейности” в размер на 7 000 лв.,
3. За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г. във функция „Социално
осигуряване и грижи” дейност ”Домашен социален патронаж” в размер на 6 000 лв., 4.
За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г. във функция „Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност ”Водоснабдяване и канализация”
в размер на 6 000 лв., 5. За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012
г. във функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” дейност
”Озеленяване” в размер на 4 500 лв., 6. За увеличение на разчетения с приемане на
бюджета за 2012 г. във функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната
среда” дейност ”Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда” в
размер на 3 500 лв., 7. За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г.
във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” ОП”БКС” в
размер на 25 000 лв., 8. За увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г.
във функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” дейност ”Спортни бази за
спорт за всички” в размер на 7 000 лв., 9. За увеличение на разчетения с приемане на
бюджета за 2012 г. във функция „Икономически дейности и услуги” дейност”Служби и
дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” в размер на 19 977 лв., 10. За
увеличение на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г. във функция „Икономически
дейности и услуги” дейност „Общински пазари” в размер на 2 500 лв., 11. За увеличение
на разчетения с приемане на бюджета за 2012 г. във функция „Икономически дейности и
услуги” дейност”Други дейности по икономиката” в размер на 2 000 лв.
Общинските съветници утвърдиха промени в общинската транспортна схема.
Дадено беше съгласие за превоз на ученици с училищния автобус на ОУ „Христо Ботев,
с. Българене от с. Българене до с.Обнова и обратно.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на Общината и в стая 305.

ОБЩЕСТВО
На 1 октомври НЧ
”Васил Левски-2005” гр.
Левски стартира проект
“Читалищата - катализатори
на ромското включване в
малките общности”. В своята
работа читалището ще си
партнира с НУ “Христо
Ботев” гр. Левски.
Хореограф и художествен
ръководител на групата по
проекта е Мария Петкова.
Върбан Горанов е ромския
медиатор на проекта, а Фаик
Ибрахим е координатор и
организатор по проекта.
Проектната идея предвижда
извънучилищна работа с
децата от ромски произход,
които са в най-висока степен
на риск и с техните семейства,
в местните читалища на
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Стартира проект “Читалищата - катализатори
на ромското включване в малките общности”
територията на област
Плевен.
Десет са читалищата от
Плевенска област, като 3 от
тях са от Община Левски,
които работят по проект
“Читалищата - катализатори
на ромското включване в
малките общности”.
Основната цел на проекта
е да въведе нов, тестван
в практиката подход за
интегриране на децата от
ромски произход и техните
семейства, живеещи в
малките селища, чрез
местните читалища.
1. Да преодолее ранното

отпадане на ромските деца
от училище и да върне
отпадналите в образователната
система;
2. Да повиши родителските
компетенции и отговорности

на семействата им за
отглеждането им;
3. Да помогне на младите
хора от ромски произход
за осигуряване на трудова
заетост;

4. Да повиши толерантността
и съпричастността на
местните общности към
ромите;
За постигане на поставените
цели сдружението кандидат
„Плевенски Обществен
ф о н д - Ч И ТА Л И Щ А ”
предлага въвеждането
на вече успешно тестван
в практиката модел за подкрепа
на ромските деца и на техните
семейства, чрез мрежата
на читалищата. Подходът
включва изграждане на нови
организационни структури
в читалищата - „Творчески
занимални за ограмотяване”
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за подпомагане на ромските
деца в подготовката им за
училище, чрез творчески
занимания и Програма
за социални умения;
Училище за родители,
Център за подготовка на
ромски младежи за трудова
заетост; Работа с местните
общности и Публичност
на дейностите.
НЧ”Васил Левски-2005”
гр. Левски изказва своята
благодарност на кмета
на Община Левски за
направената препоръка
през месец август пред
„Плевенски Обществен
фонд-ЧИТАЛИЩА” за
кандидатстване по проекта.
Фаик Ибрахим координатор и
организатор по проекта.

БЧК раздаде хранителни продукти в община Левски
От 17 до 27 септември в
община Левски БЧК раздаде
хранителни продукти на уязвими
граждани по програмата
„Разпределяне на храни от
интервенционните запаси на
Европейския съюз за найнуждаещите се лица”. Тя се
финансира от Европейския
фонд за гарантиране на
земеделието и се прилага от
Държавен фонд „Земеделие”,
а при реализирането й
участват местните власти
и Българската агенция за
безопасност на храните.

Всички поименни списъци
на правоимащите лица са
изготвени от Агенцията за
социално подпомагане.
Право на тази помощ в
община Левски имат 1127
човека, като в град Левски
те са 435. Около 90% от
правоимащите са получили
хранителните продукти в
община Левски, съобщи
упълномощеният да раздава
хранителните продукти в
гр.Левски Трифон Любенов.
През първия транш,
срещу подпис и документ

П р о ф и л а к т и ч н и
п р е гл е д и
НЧ „Г. Парцалев”гр.Левски
уведомява всички жители
на града и общината,че
организира провеждането на
профилактични прегледи за
остеопороза , мамография
/рак на гърдата/ и ехография
на щитовидната жлеза .

Прегледите ще се извършат
с помощта на Асоциацията
на българските гинеколози
– София на 19 октомври
от 9.00 ч. в читалището.
Таксата за всеки преглед е 15
лв. За справки и записвания
тел. : 8 – 26 – 30

Забранява се
От 1 септември до 31 март се

за самоличност, всички които
имат право на тази помощ
получават общо 12,140 кг от
9 вида хранителни продукти:
брашно - 5 кг; ориз – 1 кг;
спагети – 1,5 кг; захар – 1кг,
зрял фасул – 1 кг; макарони –
1,2 кг; обикновени бисквити
– 0,400 кг; обикновени вафли
– 0,900 кг; царевично нишесте
- 0,140 кг.
По смисъла на “Наредба
№18 за условията и реда за
разпределяне на храни от
интервенционните запаси
за най-нуждаещите се лица”

(изм. и доп. от 26.07.2012 г)
бенефициенти по програмата
са:
• лица, получавали целеви
помощи за отопление през
2011/2012 г. (Наредба № РД07-5 от 2008 г.)
• майки (осиновителки),
получавали през 2011 г. месечни
помощи за отглеждане на
дете до една година (чл.8,
ал.1 от Закона за семейни
помощи за деца - ЗСПД)
• лица, получавали през
2011 г. месечна добавка
за отглеждане на дете с

увреждания (чл.8д от ЗСПД)
• семейства, получили през
2011 г. еднократна помощ
за учебната година (чл.10а
от ЗСПД)
• лица, подпомогнати през
2011 г. с еднократна помощ
(чл.16 от Правилника за
прилагане на ЗСП)
• лица, полагали грижи за
хора с увреждания, участвали
в дейност „Личен асистент ”
през 2011 г. (по Национална
програма „Асистенти на хора
с увреждания”)
През втория транш, който

ще се осъществи в периода
24.10.2012 – 23.11.2012 г.,
се очаква да се раздават
и други продукти. След
приключване на програмата,
нераздадените продукти
ще бъдат предоставени
по списък, одобрен от
Държавен фонд „Земеделие”,
на институционални
бенефициенти, каквито са
социалните и психиатрични
заведения в цялата страна,
информират от пресцентъра
на БЧК.

Център за социална превенция
ще отвори врати
През месец октомври 2012 година в гр. Левски
ще отвори врати Център за социална превенция
към МКБППМН Община Левски на ул. “Васил
Априлов” №2, ет.3/сградата на ДЗИ/ .
Акцент в работата на Центъра ще бъдат индивидуалните
разговори и беседи за коригиране на поведението,
пренасочване на интересите, промяна на мотивацията
и приятелската среда с цел ограничаване на
повторните противообществени прояви.

Основни принципи ще са доброволност и
конфиденциалност, а услугите ще са безплатни.
Към Центъра за социална превенция ще
функционират: консултативен кабинет за провеждане
на консултации и беседи от психолози и педагози и
приемна на обществения възпитател за провеждане
на срещи и беседи с малолетни и непълнолетни,
поставени под възпитателен надзор, както и с
техните родители.

забранява движението на пътни
превозни средства с животинска
тяга /каруци/ на територията на
цялата община във времето от
18, 00 ч. до 07,00 ч. със заповед №1850
на кмета на община Левски Любка
Александрова.
Съгласно същата заповед от 22,00 ч.
до 06, 00 ч. е забранено движението на
пътни превозни средства с животинска
тяга /каруци/ за периода от 1 април
до 31 август .

От полицейския бюлетин на
ОД на МВР-Плевен
Притежание на наркотици Заловени при опит за кражба
На 26 септември около
20 часа на улица в Левски
е спрян лек автомобил
«Фолксваген», управляван
от 29-годишен местен
жител. При претърсване
на колата са намерени и
иззети 6 топчета с размер
1/1 см., съдържащи суха,
зелена, тревиста маса, която
при полеви наркотест е
реагирала на марихуана

и 2 станиолови топчета,
с прахообразно вещество,
което по данни на шофьора е
амфетамин. При последвало
претърсване в дома му са
открити и конфискувани
още 22 топчета 1/1 см. с
марихуана и 17 станиолови
топчета с амфетамин. Мъжът
е задържан за 24 часа. За
престъпление по чл. 354 «а»
от НК е уведомен прокурор.

Полицаи от Левски са
засекли двама местни
жители на 20 септември
около 00:30 часа, при опит
да откраднат и да натоварят
на товарен автомобил
“Фолксваген транспортер”
27 декоративни циментови
бордюри с размер 50 х 16 х
8. Мъжете са заловени срещу
градинката до жп – гарата
в града. Извършителите са

52-годишен и 25-годишен,
криминално проявен за
кражби. Проба за алкохол
е отчела 1.62 промила
алкохолна концентрация на
52-годишния мъж, водач на
«Фолксваген»-а. Съставен
му е акт за престъпление
по чл. 343 «б», ал.1 от НК.
По случая са образувани
две бързи полицейски
производства.

КУЛТУРА И СПОРТ
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“ Е с е н н и к ул т у р н и д н и - Гр а д и щ е -2 0 1 2 ”
НЧ “Осъм-1894” с.Градище
и Кметство с.Градище
организираха първото издание
на “Есенни културни дниГрадище-2012” през месец
септември 2012г.
Всяка петъчна вечер беше
културно събитие в Читалищния
салон ,информира секретаря на
читалището Павлина Тодорова
и разказа:
“На 7 септември гостува
театралния състав при НЧ
‘‘Сьединение-1879” с.Бутово
с комедията “В края на времето”.

На 14 септември театралния
състав при НЧ”Братство1884”гр.Павликени представи
комедията “Дядо Матей
преброява звездите”, а на 21

Господин Атанасов- худ.р-л на детски танцов състав за народни
танци и на модерни танци при НЧ “Осъм-1894”с.Градище

Режисьорът Александър
Илинденов я поставя за втори път
с амбицията да й бъде отредено
заслужено място в репертоара
на българския театър. Първата
постановка на „Член 223” в
продължение на три сезона и
при пълни салони не слиза от
афиша на Варненския драматичен
театър. Новото представление
дава друг, различен прочит на
пиесата, направена е различна
адаптация, с повече динамика
и съвременни препратки. Така
една незаслужено забравена
българска пиеса, изтупана
от пепелта на времето и
отминалите епохи, се връща
за нов живот и ярко се вписва
в комерсиалното ни съвремие.
Стелекостовският умилителен
присмех над националните
ни недостатъци стига до
безжалостен сарказъм, бичувайки
парвенюшките амбиции,

септември ни гостува театралния
състав при НЧ “Г.Парцалев”гр.
Левски с комедията “Селяни
в Европа”.Публиката много
хареса постановките и
благодари на артистите.
На 28 септември се състоя
заключителната концертна
вечер на “Есенни културни
дни-Градище-2012”.,в която
се включиха самодейни състави
от с.Градище, с.Бутово, с.Недан
и гр.Дряново.Тази вечер се
превърна във вълнуващ финал
на културните празници в
с.Градище. Програмата откри
Групата за изворен фолклор при
НЧ “Осъм-1894” с.Градище,
спечелила голямо признание през
тази година,за което се писа в
миналите броеве на в-к “Левски
днес”.След това се редуваха
изпълнения на танцовите
състави при НЧ “Осъм-1894”с.
Градище и гостуващите групи
при читалищата в с.Бутово,
с.Недан и дамски състав
при Клуб на пенсионера гр.
Дряново.В продължение на 3
часа и половина бе представена
разнообразна и красива програма
НЧ ‘‘Осъм-1894”с. Градище
взриви публиката с изпълненията
на Групата за изворен фолклор,

Група за изворен фолклор при НЧ “Осъм-1894”с.Градище

„Членъ 223” или „забравеният”
Ст. Л. Костов
На 26 октомври от 19.00 ч. Драматичен театър – Търговище ще представи пред жителите
на гр. Левски спектакъла „Членъ 223” по Ст.Л.Костов. Пиесата е почти непозната на
театроманите. Участват звездите на сатирата Елена Кънева и Веселин Цанев , Грета
Неделчева, Петър Петров, Ивана Стоянова, Мартин Властанов, Маргарита Маркова.
породени от балканската ни
народопсихология.
Не е особено ясно защо точно
„Големанов”, „Вражалец”,
„Женско зарство” от творчеството
на Ст.Л.Костов са обект на
дългогодишната и навярно
вечна любов на българските
режисьори, актьори, а от там и
на зрителите. А „Член 223” дори
не е преиздавана от 1931 година
до сега. Познавачите на автора
ще открият в нея същия свеж
хумор и добронамерен присмех

Веселин Цанев и Елена Кънева в
сцена от спектакъла „Членъ 223” на
Драматичен театър - Търговище

Състезания и конкурси
МКБППМН Община Левски
и УКБППМН към СОУ “Крум
Попов” гр. Левски и ОУ
“Максим Горки” гр. Левски
ще организират през месец
октомври есенни състезания
по бягане, баскетбол,
волейбол, футбол и хандбал
под надслов “Спортът срещу
насилието”. Организаторите се
надяват физическата дейност
да повиши способността
за концентрация и да се
отрази положително върху
учебния процес в училище.
Чрез спортните занимания
децата ще се научат да мислят

на двата детски танцови състава
с худ.ръководители Господин
Атанасов и Борислава Борисова.
Имаше красиви изпълнения и
на два модерни танца.Гостите

стратегически, комбинативно
и концентрирано. Те ще
станат по-организирани и
ще разпределят по-добре
времето си .
Целта на състезанията е да
се предоставят възможности
на младежите за активно
движениe водещо до укрепване
на тялото и уравновесяване
на психиката.
За децата, които обичат
рисуването МКБППМН
Община Левски и УКБППМН
към СОУ “Крум Попов” гр.
Левски, ОУ “Максим Горки”
гр. Левски, НУ “Христо Ботев”

гр. Левски и ОУ”Христо
Ботев” с. Асеновци ще
организират два конкурса
за рисунка върху асфалт под
надслов “ Най-добрият човек,
когото познавам” за деца от
1 до 4 клас и “Насилието избор на слабия” за деца от
5 до 12 клас .
Целта на конкурсите ще
бъде чрез рисунките децата
да разкрият значими близки
хора и да изразят това, което
не могат, не искат или се
страхуват да споделят с думи.

също се представиха добре и
останаха очаровани от концерта.”
Кметът на с.Градище Стефан
Стефанов и секретарят на
НЧ ‘‘Осъм-1894”с.Градище
Павлина Тодорова са получили
поздравления от публиката
и от гостуващите състави за
организацията. Изказана е и
благодарност на всички спонсори
подкрепили читалищната дейност
в с.Градище през 2012г.

над типичните български и
балкански черти. Можем да я
определим като един по-различен,
по-злободневен за началото
на миналия век вариант на
„Криворазбраната цивилизация”.
Но интересно защо същите
проблеми, същите мераци и
мечти тресат българина и не му
дават покой и днес. Притиснати
от недоимъка, героите всячески
се стремят да се измъкнат от
нищетата и да заживеят понашироко. Постоянно чертаят

къде реални, къде невъзможни
планове за забогатяване, впускат
се в авантюристични начинания,
които будят умиление, защото
всеки може да припознае в тях
себе си.
И тогава киното /както днес твсериалите/ е завъртяло главите на
женското население, а плановете
за голям бизнес владеят умовете
на всички мъже. Ученичките
мечтаят да бъдат кинозвезди,
а домакините - за романтични
преживявания. В същото време
мъжката част от семейството
крои планове да напълни Европа
с шарани. Как се печелят лесни
пари с адвокатски хватки и как
се прави голям бизнес с лисици.
Такива и други напълно реални
смешни и тъжни истории
изпълват спектакъла „Членъ 223”.
Видео и повече информация:
http://dt-targovishte.com/

Людмила Ганчева

Спортни надежди
На Държавния финал по
хандбал Борислав Борисов
получи награда за на-добър
вратар в страната, а Адриян
Димитров за голмайстор във
възрастова група 13 /14 годишни.
От 1 до 6 септември на летен
лагер в гр.Бургас заедно с 30
свои връстници ,най-добри
състезатели в България, нашите
момчета доказват за пореден път
своите качества .
Борислав Борисов участва

в Балканиада , нашият вратар
е бил основен състезател по
време на целия летен лагер.
Много доброто представяне на
нашите състезатели е забелязано
от националните треньори ,които
са похвалили момчетата пред
председателя на клуба Иван
Пейков.
За нас това е надежда ,че
Борислав Борисов и Адриян
Димитров може да са бъдещи
национални състезатели.

