Бюджет 2013 година на Община
Левски - с лице към хората
Общински съвет-Левски
прие бюджета на Община
Левски за 2013 г. и отчета
за изпълнение на бюджета
за 2012 г. на 25 февруари.
Община Левски влиза
в новата бюджетна година
без задължения и с преходен остатък.
Общата рамка на бюджета за 2013 г. е в размер на 8 862 511 лв. Това
са средствата ,с които ще
разполага Общината през
настоящата година за осъществяването, както на
нормалното функциониране на училища, детски градини, домашен социален
патронаж, здравеопазване,
спорт и култура, така и за
постигането на инвестиционните си намерения.

Основен приоритет в
бюджет 2013 г. е социалния
момент.
Общинското ръководство давайки си сметка за
голямата безработица в
Община Левски още през
2012 г. определи като найнеотложна задача осигуряването на заетост на трайно безработните чрез умелото и активно използване
на европейските програми.
И през 2013 г. Община
Левски ще продължи да
бъде един от най-големите
работодатели в областта,
като осигурява работа на
650 граждани на община
Левски.Това разбира се не
може да бъде осъществено
без поемането на ангажимент от страна на общин-

ския бюджет свързан с
кредитирането на европейските програми с около 300 000 лв. през цялата
2013 г.
Въпреки социалната ангажираност на бюджета,
общината ще осъществи
и инвестиционна програма в размер на 799 495 лв.,
свързана с подобряване на
инфраструктурата както в
града, така и по селата.В
град Левски със собствени
средства ще бъде направена ул. ”Елин Пелин” ,която
е връзката между ул. ”Райко Даскалов” и изхода за
с.Козар Белене.Стойността на проекта е 220 000 лв.
В селата на общината
ще бъдат направени редица подобрения по улич-

ната мрежа с общ размер
на средствата от около
150 000 лв. Отделно от
това с 63 900 лв. целеви
средства ще бъде подобрена и общинската пътна
мрежа.Ще бъдат отделени
и 50 000 лв.за подобрения
в активите на общината.
За да бъдат постигнати
тези намерения и резултати
е необходимо максимално
изпълнение на приходната
част на бюджета и разумно
и правилно управление на
разходната му част, което
е ключът към успешното
завършване на бюджетната
2013 г.

Баба Марта, деца от ЦДГ „Слънце”и НУ”Христо
Ботев” посетиха Община Левски на 1 март. По стара българска традиция нарекоха за здраве, благополучие и закичиха с мартеничка кмета на Община
Левски Любка Александрова, а тя ги почерпи с лакомства и отправи благопожелания.
Мартенички донесоха и за Председателя на ОбС
- Левски Дочко Дочев,����������������������������
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общинската
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администрация.

Тържествен
концерт-спектакъл
по случай 3 март

Марин Маринов
Старши счетоводител
на Община Левски

В град Левски се проведе Общо събрание на Регионално сдружение
за управление на отпадъците „Чисти дунавски общини”
На 14 март в Община
Левски се проведе Общо
събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Чисти дунавски общини”,
регион Левски - Никопол
Кметът на Община
Левски Любка Александрова ,като домакин
, ръководи срещата на
представителите на петте общини –Левски
,Никопол,Белене,Свищов и Павликени, които
работят по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски-Никопол.
На Общото събрание в Левски ,открито от
Председателят на сдружението Емил Бебенов, кмет на община Никопол бенефициент по
проекта, беше приет отчета за изпълнение на
бюджета за 2012г. и проекто -бюджета за тримесечието на 2013г. на сдружението, одитния
доклад и бяха набелязани въпроси ,които предстои да бъдат решени .
Да бъдат премахнати отчисленията ,които са
дължими от общините по реда на чл.60 и чл.64
от З У О и които са сериозна финансова тежест
за общините, предложи кметът на Община Левски Любка Александрова, като подчерта ,че сега
е момента новият министър на МОСВ да бъде
информиран за реалното състояние на общи-

ните .Предложението до Тържествен концерт-спектакъл на колективите при
читалище „Г.Парцалев” на 1 март беше отбелязан
МОСВ да бъде направеНационалния празник - 3 март в град Левски.
но от всички, които работят по такива проекти
за да бъдат направени
законодателни промени
реши Регионално сдружение за управление на
отпадъците „Чисти дунавски общини” на Общото събрание в Левски.
Населението, което ще обслужва Регионалното депо е към 100 хил.души, годишните Т Б
О, които ще генерира са от порядъка на 30 хил.
тона. Общата стойност на проекта е около 43
мил. лв. , каза за радио „Левски” председателят
на сдружението Емил Бебенов, кмет на община Никопол . Той смята ,че сегашната ситуация в страната няма да попречи на движението
на проекта за Регионално депо ,което трябва да
влезе в експлоатация през 2015 г.
В Общото събранието на сдружението в
Левски участваха и Изпълнителният директор
на сдружението инж. Магдалина Русалинова ,
кметът на община Белене Петър Дулев, кметът
на община Павликени инж.Емануил Манолов,
зам. кмета на община Свищов Виктор Майсторов, Божин Божинов –одитор, гл.експерт Община Левски инж.Вероника Славова, Румяна Кон0887 648 269
дрова-гл.експерт Община Белене.
Виктория имоти
Л.Христова

КУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Левски на редовна сесия на 25.02.2013 г. прие уточнения годишен
план на бюджета за 2012 г. по приходна и разходна част и бюджета на Община Левски за 2013
г..
Бяха приети отчети за изпълнение на бюджета на ОП „Спортни имоти, отдих и развлечения” гр. Левски за 2012 г. и за изпълнение на бюджета на ОП „БКС-Левски” гр. Левски за
2012 г. и предложения за бюджет за 2013 г..
Общинските съветници приеха „Доклад за изпълнение на Годишен план за действие по
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Левски за
201�������������������������������������������������������������������������������������
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г.”, „Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Левски за 2013г.” и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2013 година.
Дадено беше съгласие за учредяване и участие в регионално сдружение по реда на чл. 24
от Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на чл. 52 от Общите условия на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г. по проект №
DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Левски (Никопол) по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
с референтен номер BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово,
Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара
Загора и Ямбол” по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
Общинските съветници решиха да допуснат изключение от минималния брой на учениците
в паралелките за втори учебен срок на учебната 2012/2013 г. в СОУ„Крум Попов” гр.Левски
за учебната 2012/2013 г. както следва:VII б клас – 17 ученици (при минимум 18), недостиг 1
ученик, VII в клас – 15 ( при минимум 18 ), недостиг 3 ученици и в ОУ « Неофит Рилски” с.
Обнова за учебната 2012/2013 г. както следва:II клас – 15 ученици (при минимум 16), недостиг
1 ученик.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Левски избра Маргарита Тодорова Александрова за временно изпълняваща длъжността кмет на кметство с. Стежерово до полагане на клетва от новоизбрания
кмет.
Одобрен беше годишен план за ползване на дървесина през 2013г. от горите, собственост на
Община Левски, като ползването на дървесина от горските територии, общинска собственост
ще се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен, както следва: 1.Землище с.
Козар Белене:Поземлен имот № 000390, общинска собственост с площ 9,269 дка., Поземлен
имот № 000391, общинска собственост с площ 15,481 дка. 2. Землище с. Изгрев:Поземлен
имот № 000153, общинска собственост с площ 4,450 дка., Поземлен имот № 000210, общинска
собственост с площ 2,883 дка., Поземлен имот № 000158, общинска собственост с площ 9,572
дка., Поземлен имот № 000172, общинска собственост с площ 6,712 дка., Поземлен имот №
000174, общинска собственост с площ 8,823 дка. 3. Землище с. Трънчовица:Поземлен имот
№ 000487, общинска собственост с площ 45,026 дка. 4. Землище с. Стежерово: Поземлен

имот № 247024, общинска собственост с площ 64 дка. Продажбата на стояща дървесина на
корен ще се осъществи чрез търг с тайно наддаване.
Определени бяха цените за продажба на стояща дървесина на корен от горски фонд,
собственост на Община Левски за 2013г.:
Дървесен вид		Категории дървесина			Цена
							лв./пл. куб. м без ДДС
Топола
			Едра 					52,00
			Средна					29,00
			Дребна, дърва 				24,00
Акация, летен дъб,
зимен дъб, цер, бряст,
сребролистна липа
Дърва					38,00
Местният парламент упълномощи кмета на Община Левски да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер
на 181 820,72 лв. (сто и осемнадесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева и 72ст.) за обезпечаване на 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОППР към бенефициента, съставляваща 85% от общите допустими
разходи по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/070 от 19.05.2012 г. по проект „Подобряване
на образователната инфраструктура в Община Левски”, сключен между Община Левски и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”.
Дейностите по проект за ремонт на сградите на Народно читалище „Осъм-1894” с. Градище
и Народно читалище „Съзнание-1894” с. Асеновци отговарят на приоритетите на плана за развитие на Община Левски, решиха общинските съветници.
За следваща сесия бе отложено обсъждането на молбата за освобождаване от длъжност на
д-р Людмил Великов – управител на „МБАЛ-Левски” ЕООД гр. Левски.
На „МБАЛ Левски” ЕООД гр. Левски бе отпуснат временен безлихвен заем в размер на 20
000 лева за срок до 31.12.2013 г.
Общински съвет-Левски отпусна финансова помощ за лечение в размер на 200 лв. на Даниела Христова Венеткова от гр. Левски, 500 лв. на Боян Мариов Ангелов от с. Българене, 1000
лв. на Жени Тодорова Костадинова от гр. Левски за лечение на сина й Радослав Костадинов и
1000 лв. на Любов Богомилова Филипова от гр. Левски.
Финансови средства в размер на 200 лева бяха отпуснати и на Нина Великова Ганчева от с.
Малчика за погребение на съпруга й - Венцислав Великов Ганчев и погребението на свекърва й.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на Общината и в стая 305.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Левски на извънредна сесия на 4 март освободи от длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Левски” ЕООД д-р
Людмил Великов Великов, считано от 05.03.2013 г., но не го освободи от отговорността
за дейността му като управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Левски” ЕООД.
Общинските съветници избраха за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Левски” ЕООД д-р Валентин Георгиев Димитров, считано от 05.03.2013 г.
за срок до провеждане на конкурс за длъжността, но за не повече от 90 дни.
Възложено бе на Кмета на Община Левски да прекрати договор за възлагане упра-

влението на дружеството, сключен на 11. 07. 2011 г. с д-р Людмил Великов, да сключи
договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечениеЛевски” ЕООД с д-р Валентин Георгиев Димитров и утвърждава неговия проект.
ОбС възложи на д-р Валентин Димитров да извърши необходимите правни и фактически действия и заяви за вписване настъпилата промяна по партидата на дружеството,
водима от Агенция по вписванията – търговски регистър.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите на
информационното табло на 3 ет. на Общината и в стая 305.

СХЕМА BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция
на децата и учениците от етнически малцинства”
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0145
„Заедно за социална интеграция”
Община Левски гр. Левски

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Започва изпълнение на проект „Заедно за социална интеграция”
Стартира изпълнението на проект „Заедно за социална инЧрез предвидените в настоящото проектно предложение
теграция” по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна
дейности – клубове по интереси, празници, концерти, изинтеграция на децата и учениците от етнически малцинложби, екскурзии ще се спомогне за увеличено инвестиране
ства” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ
в човешки капитал, чрез по-достъпно образование и възпиBG051PO001-4.1.05-0145от 28.01.2013г. сключен между
таване в етническа толерантност и значимост на човешката
Община Левски и Министерство на образованието, младеличност, което е една от специфичните цели при изпълнежта и науката.
нието на ОПРЧР.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОпеРеализирането на идеите, залегнали в основата на проектративна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфиното предложение, би допринесло за изпълнението и на
нансирана от Европейския социален фонд на Европейския
стратегическата цел на ОПРЧР като се повиши качествосъюз.
то на образователния процес и в същото време се улесни
Проектът е на обща стойност 161 516,05лв. и предвижда да
достъпът до него чрез въвеждането на атрактивни форми и
допринесе за по-успешна социална и трудова реализация на
дейности в детската градина. Участието в тези форми на годецата и учениците от етническите малцинства.
лям брой деца от малцинствен произход би подпомогнало и
Специфични цели:
процесът на социалното им включване.
- Да се подобрят условията за равен достъп до образование
С настоящото проектно предложение ще се направят оси обучение и да се засили мотивацията за участие в образоновни стъпки за разрешаване на изброените проблеми на
вателния процес, чрез допълнителни занимания с децата и
целевата група и засилване на мотивацията за участие в обучениците от етническите малцинства.
разователния процес, както за децата и учениците от мал- Формиране на толерантно отношение у останалите деца
цинствените групи, така и за педагогическите специалисти,
към децата от етнически малцинства и значимост на чоработещи в мултикултурна среда.
вешката личност.
Срокът за реализация на проекта е 12 месеца, като дейностП�����������������������������������������������������
оложително ������������������������������������������
влияние върху ����������������������������
родителите �����������������
за ролята на�����
възите ще бъдат в учебни заведения на територията на Община
питанието и обучението, и не на последно място - добър обЛевски.
ществен отзвук.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Левски носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!

Започна подготовката
за предсрочните избори
за Народно събрание

Измененията на Изборния кодекс са разисквани на работна среща на техническия
екип на Областна администрация-Плевен
със секретарите на 11-те общини в областта, в качеството им на ръководители на техническите екипи на 11 март , съобщават от
пресцентъра на областна администрация.
В измененията на ИК е предвидено задължение на секционните комисии при поискване да предоставят на членовете си, на кандидатите,
застъпниците,
представителите
на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и наблюдателите копие от
протокола на СИК за установяване на изборните резултати (чл. 212, ал. 7 от Изборния кодекс) и възможностите за техническо осигуряване на избирателните секции по общини.
На срещата ,проведена на 11 март, е постигнато
общо съгласие, че със съдействието на всички
териториални звена в област Плевен и общините ще бъдат мобилизирани всички налични
ресурси, включително на копирни устройства в
кметства, читалища, училища, детски градини,
затвора, болници и др., с което ще бъде осигурено изпълнението на задължението на СИК по
чл. 212, ал.7 от Изборния кодекс, т.е всички секционни избирателни комисии на територията
на област Плевен ще бъдат обезпечени с необходимата техника за провеждането на предстоящите предсрочни избори за народни представители.

Общество
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ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

На 26.02.2013г. в ЦДГ “Слънце” бе проведена
открита практика на тема “Прилагане на интерактивни технологии и интегриране на образователното съдържание за постигане
на Държавните
о б р а з о в ат е л н и
изисквания
по
предучилищно възпитание и
подготовка”.
Събитието бе
организирано от
РИО Плевен. Официални гости бяха детски
педагози от община Левски, Пордим, Згалево,
Трънчовица, Малчика, Обнова, начални учители от подготвителните групи в с. Асеновци

и училищата в града и г-жа Петя Чолаковагл.експерт „Образование,култура и спорт” в
Община Левски.
Учителите Димитринка Тодорова, Соня Чичева и Иваничка Михайлова за пореден път успешно защитиха авторитета на детското заведение и доказаха неоспоримо педагогическото
майсторство и професионализма на работещите в ЦДГ “Слънце”.
Педагозите от нашата детска градина представиха ситуации в различни образователни направления- Български език и
литература, Социален свят
и Математика.
Практиките бяха признати като образец за приложение на интерактивни
технологии и интегриране

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА” ЗА IV КЛАС
общински кръг - 2013 г.

На 25 януари 2013 г.
се проведе общинският
кръг на Националната
олимпиадата „Знам и
мога”. От ОУ,,Максим
Горки” участие взеха 14
ученици. Темата тази
година беше „Книгата
говори”. За областния
кръг се класираха 2
ученици, които имат по
26,5 точки. Това са Гергана Георгиева от 4а и
Никола Михайлов от 4б
клас.
Пожелаваме успех в
следващите кръгове
на състезанието!
ОИЦ – ПЛЕВЕН В ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА
НА ГРАЖДАНИТЕ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВИ
Програма “Европа за гражданите”
Срок за кандидатстване: Текущ
Цели:
- събиране на хората от местните общини в Европа,
- да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство,
- да доведе Европа по-близо до нейните граждани,
- да
насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни.
Допустими кандидати - Поканата е насочена към всички организации, установени в държавите,
участващи в програмата, които са обществен орган, или организация с нестопанска цел.
Допустими дейности:
Действие 1: Активни граждани за Европа
Действие 2: Активно гражданско общество в Европа
Действие 4: Активно европейско възпоменание
Срокове за кандидатстване: различни за различните действия и мерките към тях.
Допълнителна информация : http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
Програма „Младежта в света”: сътрудничество със страни,
различни от съседните на ЕС
Срок за кандидатстване: от 11 Март 2013 до 14 Май 2013
Цел: Целта на поканата е да се подпомогнат проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия сектор между държави по програмата “Младежта в действие” и държави партньори, които
не са съседни на ЕС (държави, които са подписали споразумение с ЕС, отнасящо се до младежкия
сектор)
Допустими кандидати - Организации с нестопанска цел
Допустими дейности - Мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции, дейности,
насърчаващи развитието на партньорства и мрежи, дейности, насърчаващи диалога относно политиките в областта на младежта, кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора и други.
Проектите трябва да започнат между 1 октомври 2013 г. и 31 декември 2013 г., като минималната
им продължителност е 6 месеца, а максималната - 12 месеца.
Бюджет: Финансова помощ се предоставя за не повече от 80% от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на безвъзмездните средства не може да надхвърля
100 000 евро.
Краен срок: 14 май 2013 г.
Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 72 от 12
март 2013 г.

на образователното съдържание в
предучилищното
образование.
Госпожа Маруся Додова- старши експерт по
предучилищно
образование, изказа задоволство

от демонстрираните педагогически умения и посочи, че
ЦДГ „Слънце” от години е
достоен пример за подражание за останалите детски заведения в Община Левски.
Светлана Любенова,
главен учител

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ О Б Щ И Н А Л Е В С К И
5900 Левски, бул. „България“ № 58, тел. 0650/ 8-24-48,
факс 0650/8-31-95, e-mail:oblevski@abv.bg
ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС
на тема: „Добрината не е наука, а действие!”

І. Първа възрастова група ученици V - VIII клас
m Снимка
Творбата да бъде придружена със заглавие и
кратък текст относно темата и идеята.
IІ. Втора възрастова група ученици IX - XII клас
m Снимка
Творбата да бъде придружена със заглавие и
кратък текст относно темата и идеята.
Краен срок за предаване на снимките за
участие в конкурса ����������������������
e ��������������������
12,00 часа на ������
29����
април 2013 г. в стая № 224, етаж 2 на Община
Левски .

Ще бъдат присъдени награди, на победителите.
Oценителна комисия:
Състои се от представители на МКБППМН
Община Левски.
Критерии за оценяване:
1. Съдържание:
1.1. Свързаност на показаното съдържание
с проблема;
1.2. Художествена композиция
2. Размер на представените снимки не помалък от 640 х 480.
За контакт и допълнителна
информация: тел: 0879 313 780
секретар на МКБППМН
г-жа Снежина Любенова

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА
НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на
представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Конкурентоспособност”.
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални
въпроси):
1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване
на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол,
възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”.
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии,
описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за
участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, посочени и в поканата за участие.
Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес: гр.
София, 1052, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” – г-н Кирил Гератлиев.
За повече информация: /www.eufunds.bg/
ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
ОИЦ - Плевен се намира на ул. „Дойран” № 81 А, където всеки посетител може да получи експертна информация за възможностите, които се предоставят от европейските фондове. Центърът е отворен всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
За допълнителна информация:
Иваничка Мусова – експерт „Комуникация и информация”
Тел./факс: 064/800614, e-mail: oic_pleven@abv.bg

www.eufunds.bg

Проект Изграждане на Областен информационен център Плевен
BG161PО002-3.3.02-00023-C0001 , финансиран от Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие

Култура и спорт
21 март – Световен ден на поезията

Васил Аврамов
отново с национално
отличие за поезия

Васил Аврамов спечели голямата награда
в Националния конкурс за поезия ”Спомени
далечни”на вестник „Пенсионери “за 2012 год.
със стихотворението „Разказвачът на приказки”.
На 11 април се отбелязва Световен ден на освобождението от нацистките концентрационни
лагери.

Разказвачът на приказки

На Янош Корчак - заминал доброволно за фашисткия концлагер, разказвал
там приказки на
децата до последните си минути и намерен
мъртав в газовата камера ,прегърнат от деца.
Един звяр навън спокойно е включил газа.
Глътка шнапс- само тъй ,за гаргара.
Инсталацията действа безотказно.
Време – колкото за една цигара.
Колко газ ще и трябва на тази партида!
Сополанковци някакви с даскала смахнат,
Който сам се напъха…Че мъкне и книга!
Май имаше златна коронка в устата…
Вратата е щракнала паст херметическа.
Янош Корчак, остават минути!
Рошоглави врабчета о теб се притискат,
Сякаш търсят трошици на скута ти.
Деца ,зверовете останаха вън.
Разкопчайте си мъничко ризките!
Ето- мръкна се.
Време е вече за сън.
Слушайте новата приказка!
Чие сърчице там уплашено тупа?
Хей,мъже! Та нали сте юнаци!
И тъй…в един двор се излюпило
Едно мъничко, грозничко патенце…
Янош Корчак,
Как можеш, учителю,
Да разказваш и гледаш децатаКак угасват полека очите им,
Как се гърчат без въздух телцата!
На гърдите ти бавно,
Една по една
Клюмват мъртвите детски главици
И отиват си тихичко от света
Твоите мили оловни войници…
Едно малко юмруче е стиснало копчето
На твоята риза- над лявата гръд…
Не свършвай, учителю Янош Корчак!
Разказвай.
Още те слуша светът.
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Ден на отворени врати в СОУ „Крум Попов”
На 28 февруари
2013 год. в СОУ „Крум
Попов” за поредна година се проведе Ден
на отворените врати,
под надслов „Баба
Марта е дошла!” В
навечерието на дългоочаквания празник
1 март училището се
изпълни с весел детски глъч и пролетно
настроение. Гости на
събитието бяха децата от подготвителните
групи в ОДЗ „Локомотив” и ЦДГ „Слънце” гр. Левски, както
и техните учителки и
помощен
персонал.
Празнично настроение създадоха добрата
Баба Марта и нейните
помощници Пижо и
Пенда. Малките палавници от детските
градини бяха включени в разнообразни
творчески дейности
– апликиране, оцветяване, отпечатване на

ръчички и усукване на
мартенички. Заедно с
каките и батковците,
ч е т въ рто к л а с н и ц и ,
сътвориха
красиво
пролетно пано, което
залепиха на стената.
Накрая празникът завърши с песни за Баба
Марта, драматизация,
стихове и легенди за
мартеницата. Малките
приятели бяха изпратени от Пижо и Пенда,
които с красиви кошници в ръка, раздадоха
на всяко дете подарък
- картичка с мартеничка и свитък с обръще-

ние към родителите.
Денят на Отворените врати беше уважен
от г-жа Б.Караджова,
пом. д-р на училище-

то, директорката на
ЦДГ „Слънце”, г-жа
Наталия Христанова,
г-жа Любка Христова, гл. редактор на в-к

„Левски днес”, г-жа
Снежина
Любенова – секретар на МКБППМН. Специални
благодарности на г-жа
Елка Рогашка, изиграла прекрасно ролята на
баба Марта, а в ролята
на Пенда – Изабела
Илиева и на Пижо –
Борислав Марков.
Празникът беше замислен, подготвен и
успешно реализиран с
помощта на учителите и възпитателите от
Начален етап към СОУ
„Крум Попов”.
Росица Георгиева

Стилиян Петков от СКК „Киокушин“ грабна европейската купа
На 9 март се проведе Отворено първенство на Германия
за деца, юноши младша и старша възраст
в Берлин. Стилиян
Петков в категория
до 55 кг. при юно-

ши младша възраст
и Петър Петров в
категория до 70 кг.
при юноши старша
възраст представиха
достойно СКК „Киокушин“ гр. Левски,
като състезатели на

националния ни отбор към БККФ на
първенството. Стилиян се наложи безапелационно над своите
опоненти , въпреки
трудните срещи и
грабна европейската

купа, съобщи семпай
Милен Петров. Един
от опонентите на Петър на европейския
турнир беше вице
световния шампион
при юноши старша
възраст Алексей Ти-

8 март – най- нежният празник

8 март – празника
на жената и на майката
започва да се празнува
през далечната 1909г.
в САЩ като празник
на трудещата се жена.
У нас този ден се отбелязва за пръв път през
1911г., но започва да
се празнува като общобългарски едва след
1944 г.
Има доста противоречиви мнения за тази
дата.���������������
Има
��������������
хора, които я отричат напълно
, обявяват я за социа-

На 8 март децата от
ЦДГ”Слънце” дариха
с букет от обич жените в Община Левски.
С много лакомства за
празника си тръгнаха
щастливи децата.

листически празник и
отказват категорично
не само да празнуват ,
но дори и да честитят.
Но от друга страна не
са малко и оптимистите, които все още носят
романтична искра и
правят малки или големи жестове за половинките си.Най-искрени в
пожеланията си остават
децата.Те с нетърпение
чакат този ден , за да
честитят на мама, да
и поднесат цвете или
ръчно изработена кар-

тичка.На тях никой не
може да се сърди или
да ги обвинява в комерсиалност или задни
помисли.Те все още
вярват в традицията и
искат да я спазят подобаващо.
И все пак остава
едни въпрос, който
често се повдига, но
рядко намира своят
отговор – трябва ли
да чакаме определена
дата, за да зарадваме жените, майките.
Те са „нежният пол“,
те винаги са на щрек
и успяват да създадат
семейство, да се грижат за него и в същото време много от тях
имат блестяща кариера. Има една известна
народна мъдрост , че
„мъжът е главата на семейството, но жената е

шията, която я движи“.
Не е нужно да има една
определена дата в годината , на която да благодарим на майките и
на жените и да оценим
грижите
им.Всички
жени заслужават малки
или големи жестове не
веднъж годишно, а всеки ден.А и когато има
точно определена дата
да изразим чувствата си ние по някакъв
начин сме задължени
да го направим. Губи
се искреността и истинността на нашите
признания. Не е нужен
повод, за да купим цвете, да кажем „благодаря“ или „обичам те“.
Нужно ни е единствено
малко време, което да
отделим за любимите хора в забързаното
ежедневие.И все пак 8

мутенко. След много
оспорвани срещи той
зае престижното трето място с което нашите състезатели за
пореден път доказват
своето високо спортно майсторство.

март е може да е добро
начало да покажем на
жените колко ценни са
те за човечеството.
8 март е един от
най-красивите и нежни пролетни празници.
Всички жени малки и
големи , майки и баби,
работещи и домакини празнуват по свой
начин,
независимо
от това дали приемат
празника или не.Не са
нужни големи подаръци или букети, а едно
малко признание, за да
се почувстват значими
и да ги направим щастливи.
Честит
празник
мили дами! Бъдете
живи и здрави и продължавайте да греете
по-ярко от слънцето!

Луиза Транчева

