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ОБРЪЩЕНИЕ
От Любка Александрова – Кмет на Община Левски
УВАЖАЕМИ

СЪГРАЖДАНИ,
На 22.08.2012г., в гр. София
бе подписан Договор между
МОСВ и Община Никопол
(водеща община) за безвъзмездна финансова помощ
за изграждане на регионална система за управление
на отпадъците. Партньори
в този проект са Общините
Левски, Белене, Свищов и
Павликени. Проектът се финансира от оперативна програма „ Околна среда, 20072013 г.” Общата му стойност
е 40 млн. лв., като ЕС обезпечава 80% от сумата равняващи се на 38 млн. лв. и 15% от
ДБ. Делът на петте Общини
- партньори е 5%. Само за
Община Левски сумата е 454
185 лв., като същата ще бъде
осигурена от Такса Битови
отпадъци.
Проектът предвижда изграждане на Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци (Регионално
депо), претоварна станция за
Община Павликени, довеждаща инфраструктура, в т.ч
ВиК, ел. мрежа, довеждащ
път. Регионалното депо ще

разполага със сепараторна
линия за разделяне на биоразградимите отпадъци от
подлежащите на рециклиране отпадъци, компостираща
площадка и клетка за депониране с долен изолиращ екран. Клетката за крайно депониране ще бъде снабдена
с инсталация за инфилтрат
и за отвеждане на биогаз.
Предвидена е пречиствателна станция за инфилтрата
и битовите отпадни води
от Регионалния център. На
Общините ще бъдат предоставени безвъзмездно съдове
за зелени отпадъци и контейнеровози. Ще бъдат закупени и предоставени домашни компостери със средства
на Общината. Всичко това
трябва да заработи до края
на 2014г., а като място за реализация на проекта е избран
терен до село Санадиново.
През изминалите две години 2011 и 2012г., съгласно
Постановление
на Министерски съвет и
Наредба №14 на МОСВ,
Общините, в това число и
Община Левски бяха задължени да заплащат два вида

отчисления, които се заделят
от Такса битови отпадъци и
се превеждат по сметка на
РИОСВ – Плевен. Събраните
суми ще бъдат използвани целево за изграждане на
Регионалното депо в село
Санадиново и за закриване и
рекултивация на сметището
в Левски. За 2013г. размерът
на отчисленията ще възлиза
на близо 240 000лв., което
ще натовари значително възможностите на общината по
покриване на разходите за
управление на отпадъците.
Община Левски е сравнително малка община, но всяка година отчитаме значителен ръст на събраните и депонирани отпадъци. За предходната година са отчетени
общо 7117т. отпадъци, от
които 6814т. битови отпадъци. На практика на всеки жител се падат по 290кг./годишно. Независимо от факта, че
в град Левски функционира
и система за разделно събиране на битови отпадъци, отпадъкът, който генерираме не
намалява, точно обратното,
нараства. За неспазване на

правилата за правилна експлоатация на цветните контейнери, през настоящата година „ЕКОПАК – България”
АД изтегли всички цветни
контейнери от малките населени места и редуцира броя в
град Левски.
Европейските изисквания
за ефективно управление на
отпадъците навлизат с бързи
темпове и в нашата Община,
ясно е, че трябва да се подготвим до края на 2014г. и да
ги покрием и да ги изпълняваме.
Поради тази причина се обръщам към всички граждани
на Община Левски от всички
населени места:
ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС И
ЗАЕДНО ДА ЗАПОЧНЕМ
СТЪПКА ПО СТЪПКА:
- да разделяме отпадъците
си и да спазваме правилата
за правилна експлоатация на
цветните контейнери. В зелените контейнери да изхвърляме само стъклени отпадъци. В жълтите контейнери
да изхвърляме само пластмасови и метални отпадъци,
а в сините контейнери да
изхвърляме само хартиени и
картонени опаковки;
- да минимизираме отпадъка си – да изполваме повторно всеки продукт при всяка
възможност, преди да го пре-

върнем в отпадък;
- да оползотворяваме при
всяка възможност отпадъците, които генерираме;
- да не изхвърляме отпадъци на нерегламентирани места и да не допускаме
създаването на криминални
сметища, чието почистване
утежнява допълнително таксите, които заплащаме;
- да компостираме в собствения си двор зелените и биоразградими отпадъци;
- да спазваме изискванията
на Наредба №11 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Левски.
- и не на последно място:
Да проявяваме нетърпимост
към всеки един от нас, който
допуска и пренебрегва изискванията и създадените правила.
НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ТОВА
СА НАШИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
ЧЕ ТОВА СА НАШИТЕ СРЕДСТВА,
КОИТО ОТДЕЛЯМЕ И ЧЕ ВСИЧКИ
СМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА
ЖИВЕЕМ ЕКОЛО ГОСЪОБРАЗНО – В
ЧИСТ ГРАД И В ЧИСТИ СЕЛА.
Да вярваме, че с изграждането на едно модерно екологосъобразно депо за обезвреждане на отпадъци ще
постигнем целите, които сме
си поставили за една по-чиста околна среда.

Децата на град Левски –шампиони на България

В навечерието на Деня на народните будители , кметът на Община Левски
Любка Александрова поздрави всички радетели за просвещение и духовност
и подари на училищата в общината стъкленица с пръст от земата на Хан Кубрат
,защото като будителски школи те трябва да дават на децата самочувствието
на истински българи.

Директорите на училищата получиха и сертификат за притежание . Фолклорният
мюзикъл„Халосник” на ДТ „Рачо Стоянов” гр.Габрово беше също подарък за
празника, а децата имаха удоволствието да видят спектакъла „Пепеляшка”.

Клубът по моделизми в
гр.Левски- Републикански
Шампион за 2012г.
На 26 октомври кметът
на Община Левски Любка
Александрова поздрави с
радост шампионите и им
пожела здраве и нови успехи.
На 13 и 14 октомври в
Горна Оряховица се проведе Национално пьрвенство по авиомоделизьм
за ученици до 14 г. в което участваха 11 отбора от
страната.Клубът по моделизми от гр.Левски участва с целия отбор и заслужено извоюва званието
Републикански Шампион
за 2012г.
Ваня Пламенова,от ученичка от ОУ „М.Горки”
спечели златен медал и получи овациите на главния
съдия, а и на всички участници не само за добрите
резултати, но и за уменията да стартира и пуска своя
модел,планер F1H.,съобщи
ръководителят на клуба
Пламен Русев. Всички от
отбора положиха много
труд,не само по време на
сьстезанието, но и на тренировките.

Пьрви места заеха и
Радослав Асенов в клас
HLG.и Стефан Стефанов с
тенкорд и акробатичен модел.
Най- новите в отбора са
радио управляемите модели, RC планер управляван
от Алис Динкова, тя зае
трето място, и RC акробат управляван от Анатоли
Петров,който се класира
пети.
На четвьрто място се
класираха Ивелин Ивов и
Борислав Цветанов в класове HLG и модел с ластичен двигател.
Честито на победителите

и нека постиженията им ги
водят към успешна реализация в живота.
Всички ,които искат да се
занимават с този интересен, атрактивен и полезен
спорт имат шанс да го направят. Започна записване
за новата учебна година,
краен срок и възрастови
ограничения няма, информира Пламен Русев .
Всички желаещи да заповядат от вторник до
четвьртък в Клуба, който в
момента се намира в двора
на ПГ по Транспорт и лека
промишленост.
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Да си спомним за Веселина Геновска

Да почетат паметта на своята именита родственица бяха дошли: Пенка Витанова,племенница
на Веселина Геновска /в средата на снимката /, Дочка Нисторова /първата в ляво на
снимката/ и Евгения Георгиева /трета от дясно на ляво/, нейни първи братовчедки
и Мария Антонова, снаха в рода.

На 18 октомври библиотека „Веселина Геновска” при
„Г. Парцалев-1901”отбеляза
52-та годишнина от смъртта
на своя патрон.
Живота,
литературното
творчество и обществения
принос на Веселина Геновска
припомни Мария Тодорова в

слово си:
„На 1 октомври се навършиха 101 години от рождението
на нашата именита съгражданка Веселина Геновска, а
днес се навършват 52 год. от
нейната смърт.
Целият и съзнателен живот
е бил изпълнен с упорит труд

Пет години членство на България в Европейския съюз
Културни и информационни събития в Община Левски

На 3 декември от 10.30 ч.ще
бъде открита седмицата „Европа
– България” в камерна зала на НЧ
„Георги Парцалев 1901” гр.Левски.
Информационен
бюлетин
„Община Левски – 5 години в
Европа”ще покаже работата по европейски проекти. Филм, предоставен от Областна администрация
– Плевен ще бъде прожектиран от
11ч. в НЧ „Георги Парцалев 1901”.
Фотоизложба „Аз и Европа”на
общообразователните
училища
в гр.Левски ще бъде открита в 16
ч. в ритуалната зала на Община
Левски
Изложба на карикатури и художествена фотография „Българинът
в
Европа”
на
художниците Борислав Златанов и Григор
Пасков ще бъде открита в 17 ч. в
Художествената галерия.
На 4 декември от 16ч.
презентации на тема „Единни в
многообразието”ще направят :
Наталия Христанова, директор на
ЦДГ „Слънце” - „Нашата детска
градина в европейски измерения”,

Валентина Дженева, директор на
НУ „Христо Ботев” - „Моите срещи с Европа”, Славка Ленкова,
учител по английски език в ОУ
„Максим Горки” - „Единни в многообразието” и Областен информационен център-Плевен.
На 5 декември презентация на
тема „Пътешествие в Европа”,
изготвена от екип на НЧ „Георги
Парцалев 1901” гр.Левски, ще
бъде представена във всички училища на община Левски от 13,40 ч.
и във всички народни читалища в
общината от 17,30 часа.
Ученическо интерактивно състезание „Европа – България” ще
може да видим от 15,30ч. в голяма заседателна зала на Община
Левски
На 6 декември Младежки клуб
при НЧ „Георги Парцалев 1901”
гр.Левски организира среща в
15 ч. с преподаватели от ВТУ
„Св.Св.Кирил и Методий” на
тема „Европейското бъдеще на
България” , ученици, студенти и
граждани.

Стартира нов проект

НЧ "Съзнание 1894" с.Асеновци
е едно от избраните 12 читалища
на територията на Плевенска
област, което работи по проект
"Читалищата- катализатори на
ромското включване в местните
общности на малките селища".
Проектът е спечелен от
СПОФ "Читалища" -Плевен и
финансиран от Фондация "Америка
за България" и насочен към 12
читалища, които ще работят със
120 ромски деца.
В продължение на 10 месеца ние
ще работим с 12 деца от ромски
произход ежедневно в "Творческа
занималня за ограмотяване"
като освен с подпомагане в
учебния процес децата ще имат
много развлечения- ще рисуват,
моделират, пеят и танцуват, ще
спортуват и ще гледат детски
филми и приказки на голям
екран с мултимедия. Чрез нови
форми и интерактивни игри
и именно чрез читалището
децата ще бъдат стимулирани
да учат,ще бъдат подпомогнати
в овладяване на българския език и
наваксване на учебния материал.В
ежедневните дейности освен
екипа, който работи по проекта

са включени и доброволци,
които помагат в различните
дейности.Едновременно с това
ще се провеждат и срещи и
разговори с родителите на тези
деца 3 пъти месечно по различни
теми/ експерти, психолози,
консултанти/. Безработните млади
хора от семействата ще бъдат
представени на работодатели
от Плевенска област и ще бъдат
обучени за търсене на работа.Ще
бъдат организирани 3 дарителски
акции за набиране на храна, дрехи
и други материали в полза на
децата от целевата група.
Проекта стартира на 1 октомври,
вече месец децата с огромен
интерес посещават заниманията в
читалището и се включват активно
във всички форми на работа.

и непрекъсната творческа
дейност. Тя не е бездействала
никога, винаги е била заета с
изпълнението на някаква задача. Живяла е в постоянно
напрежение и изгаря на един
пост, който и бе поверила
нашата държава и на който
тя се проявява като блестящ
организатор, а именно на
Българския културен център
в Прага.
Родена е на 01.10.1911 г. в
гр.Левски. Израснала е в не
богато семейство, тя дори не
е могла да получи по-високо
образование.Завършва прогимназия в родния си град и
постъпва в професионално
училище. Животът и неспокойният и дух я отвеждат в
София, където продължава
образованието си във вечерна
гимназия, но скоро е принудена да прекъсне. Работи като

машинописка в адвокатска
кантора. Същевременно се самообразова, учи чужди езици.
През 1937 г. завършва театралната студия на Боян Дановски.
По това време се сближава
с някои прогресивни писатели – Мария Грубешлиева,
Людмил Стоянов, Орлин
Василев, които и оказват положително идейно въздействие. Междувременно посещава Полша, учи полски език и
се запознава с полската култура. По-късно, през 1946-1947
г. работи във Варшава, като
аташе по печата в българската делегация.
През
1959 г. е назначена за директор на Българския културен
център в Прага. И тук на
18.10.1960 год. завършва нейния житейски път.
Започнала рано своята литературна дейност, Веселина

ОУ „Максим Горки” работи по втори проект на
програма „Коменски”

За втори пореден път в ОУ
„Максим Горки”стартира проект
по секторна програма „Коменски
– многостранни партньорства”
на тема “SOS - нашата планета
ни предупреждава да спасим
полярните мечки”. Държавите
партньори по проекта са: България,
Турция, Полша, Румъния, Испания,
Португалия и Литва с координатор
Полша. Проектът обхваща 150
ученика на възраст 11-13 години и
10 учителя.
Земята ни дава сигнал SOS. С
този проект ние – ученици и
родители, ще се вслушаме в зова
на нашата Планета. Глобалното
затопляне е факт и ние трябва
да предприемем мерки за да
спрем това природно бедствие.
Намаляването на полярния лед с
над половин милион квадратни
километра през последните 25
години е знак, който ни показва,
че ние трябва да побързаме.
Глобалното затопляне ще причини
смърт на полярните мечки, а те са

символ на перфектния свят – свят
без замърсяване, загуба на енергия
и вода.
В проекта са включени дейности
като: засаждане на дървета,
аранжиране на цветни алеи,
лабораторни
проучвания,
колопоходи,
проучвания
за
рециклиране вкъщи, наблюдения
на природни резервати, проучване
пътя на мигриращите птици,
забавни начини за използване на
отпадъчните материали, изготвяне
на медийни продукти и др.
ОУ „Максим Горки” ще е гост по
проекта през месец април 2013
година, а първото и предстоящо
пътуване на 4 ноември е до
държавата координатор – Полша.
Искам да изкажа благодарност
на моите колежки Зоя Личева,
Уляна Брункова, Надя Георгиева
и Клавдия Хинова, които дадоха
идеи при изготвянето на проекта и
помогнаха за добрия му старт.
Теменужка Янева – координатор на
проекта

Нови книги за библотеката
в село Асеновци

Конкурси за рисунка върху
асфалт

Библиотеката при Народно
читалище "Съзнание 1894" с.Асеновци
кандидатства и спечели проект по
Програма "Българските библиотекисъвременни центрове за четене и
информираност" към МК. Закупени,
обработени и предоставени вече
на читателите са 300 тома нова
литература от всички отрасли на
знанието на стойност 2 832 лв.
Според интересите на читателите
повечето литература е детска /
приказки, енциклопедии и учебнопомощна литература /, защото
децата са най-активните читатели.
За възрастните любители на книгите,
библиотечният фонд е обновен
с много нови български романи,
както и с любимите книги на Даниел
Стийл, Сандра Браун, Нора Робъртс
и много други.Закупени са и нови
английско-български речници,
медицински книги, книги от областта
на психологията, литературознанието
и т.н.
Надяваме се с новите книги
и мултимедията от Глобални
библиотеки, с помощта на която
прожектираме филми на малки и
големи, да привлечем вниманието
на повече любители и ценители на
книгата.

Петранка Стефанова
Секретар на читалище “Съзнание 1894” с.Асеновци

Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните към
Община Левски съвместно
с Училищните комисии
към СОУ "Крум Попов" гр.
Левски, ОУ "Максим Горки"
гр. Левски, НУ "Христо
Ботев" гр. Левски и ОУ
"Христо Ботев" с. Асеновци
организираха два конкурса
за рисунка върху асфалт
през октомври 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 .
Детските
рисунки

Геновска преминава от политически статии и къси
разкази към повести и романи. Първата си творба публикува през 1927 г. във в-к
„Младежко знаме”. Следват
повече от 20 отделни книги…..
В далечната 1964 г., когато
се открива новият читалищен дом, нашата библиотека
получава като скъп дар личната библиотека на Веселина
Геновска, коята ще запазим
за бъдещите поколения. А на
24.10.2005 год. с решение на
Настоятелството на НЧ „Г.
Парцалев” писателката стана патрон на библиотеката.
Днес, когато отбелязваме 52
години от смъртта и, ние като
нейни съграждани с чувство
на гордост и признателност
си спомняме за нея и се прекланяме пред нейната памет.”

Спортът срещу насилието

Победителите от ОУ "Максим Горки"
гр. Левски в състезанието по бягане -1
място - Габриела Николова и Трифон
Трифонов, 2 място Естир Момчилова и
Ивелин Цонев, 3 място Стефка Генова
и Християн Христов

МКБППМН към Община
Левски заедно с УКБППМН към
СОУ "Крум Попов" гр. Левски и
ОУ "Максим Горки" гр. Левски
проведоха през месец октомври
есенни състезания по бягане,
баскетбол, волейбол, футбол и
хандбал под надслов "Спортът
срещу насилието".

показаха състоянието на
децата, техните емоции и
проблеми, защото рисунките
са искрени и неподправени
разкази за детската душа и
какво се крие в нея – радост
или тъга.

Момент от провеждането на
конкурсите за рисунка върху
асфалт в ОУ "Христо Ботев" с.
Асеновци.

