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Започва новата учебна
2012/2013 година в община Левски
Да е честита и успешна!
Седем общообразователни
училища, две професионални
гимназии и четири детски
градини, с филиални групи
в малките населени места,
отново ще посрещнат своите
възпитаници на 17 септември
за да бъде официално открита
новата учебната 2012/2013 година
в община Левски .
Училищният звънец ще
призове в класните стаи 140
първокласници, от които 91 в

общообразователните училища
на гр.Левски. Осигурена е
задължителната предучилищна
подготовка за всички деца
на 5 и 6-годишна възраст в
подготвителни целодневни
групи в детските градини и
в полудневни групи към НУ
„Х р.Ботев” гр.Левски, ОУ
„Хр.Ботев” с.Асеновци и ОУ
„Н.Рилски” с.Обнова.
Още през м.юли са осигурени
безплатни учебници за учениците

от I до VII клас и безплатни
учебни помагала за децата
в предучилищните групи,
научаваме от Петя Чолакова,
гл.експерт «Образование, култура
и спорт» при Община Левски.
Пътуващите ученици до
средищни и приемащи училища
на територията на общината са
336, от които 240 до 16-годишна
възраст. За тях Община Левски
осигурява безплатен транспорт.

Със започването на учебната година
стартират и нови проекти в училищата на
община Левски
О У „Максим Горки”в Левски
печели втори проект по програма
„Коменски”.
Проектът на тема : “SOS нашата
планета ни предупреждава да
спасим полярните мечки” ще
се реализира в продължение
на две години. В него ще бъдат
обхванати 150 ученици на възраст
от 11 до 13 години.Партньори
по проекта са Полша, Турция,
Испания, Португалия, Румъния,
Литва и България. България ще
бъде домакин през месец април,
съобщи координатора на проекта
за страната Теменужка Янева,
учител по английски език в О
На 8 август 69 безработни
преминали обучение по схема
„Развитие”на ОП” Развитие на
човешките ресурси”, проект „Нов
избор - развитие и реализация”
получиха свидетелствата за
придобита професия “Работник в
озеленяването” със специалност
“Озеленяване и цветарство”,
а всички мъже получиха и
сертификати за работа с
моторни триони и храсторези.
На 31 август 23 –ма безработни
след проведено обучение по
програмата получиха сертификат
за професионална квалификация
„Еколог”.
Свидетелствата за придобита
профе сия “Работник в
озеленяването” със специалност
“Озеленяване и цветарство” и
„Еколог” връчи Донка Маринова,
управител на Регионален

У “М. Горки.”
В проекта са включени
дейности като: засаждане на
дървета,аранжиране на цветни
алеи, лабораторни проучвания,
проучвания за рециклиране
вкъщи, наблюдения на природни
резервати, забавни начини
за използване на отпадъчни
материали и др.
С О У „К р.Попов”в Левски
спечели проект „Първи крачки
за общо бъдеще” по О П Р Ч
Р-„Образователна интеграция
на децата и учениците от
етническите малцинства”.
Проектът цели да осъществи

различни видове дейности информационна кампания;
създаване на благоприятни
условия за реализиране на
клубове по интереси; обучение
и подготовка на педагогическите
кадри за работа в мултикултурна
и мултиетническа среда;
създаване на клубове по
интереси, които да доведат
до повишаване степента на
интеграция на учениците от
етическите малцинства.Той
е на стойност 73 968 лв. и с
продължителност 12 месеца.

Урна с пръст от гроба на
хан Кубрат донесоха в
Левски.
Капсула с пръст от гроба
на хан Кубрат връчи на кмета
на Община Левски Любка
Александрова председателят
на партия „Нова зора” в Плевен,
Евгения Иванова на 28 август.
„Благодарим ви от сърце ,че
ни донесохте пръст от началото
на България.Това е предпоставка
за бъдещо ползотворно
сътрудничество”,каза кмета на
общината Любка Александрова .
Тази земя ще бъде приобщена
към град Левски на 17 септември,
като със специален ритуал в
централната градска алея ще
бъде поставена плоча с надпис.
На 16 август група от 47
членове и симпатизанти на партия
„Нова зора”са посетили свято
за българите място- последната
обител на владетеля на Велика
България в Малое Перешчепино,
в Украйна. Три урни с пръст
от гроба на хан Кубрат са
пренесени в средата на август
от представителна група членове
и симпатизанти на партия “Нова
зора” ” от Плевен, Стара Загора
и Казанлък . Поклонението е
по повод 100-годишнината от
откриването на гроба на хан
Кубрат в днешна Полтавска
област.
За топлото посрещане от
хората и ръководството на
Полтавска област, за ритуала
по стара българска традиция на
гроба на хан Кубрат,за това, че

92 –ма безработни получиха през август
сертификати за професонална квалификация и
трудови договори от Община Левски

център за професионална
квалификация- Плевен. За голяма
част от преминалите обучение
това е първия документ за
професионална квалификация.

Община Левски осигурява
заетост на около 400 безработни
от цялата община по схема
„Развитие”на ОП”Развитие
на човешките ресурси”,факт

който показва ,че е социално
отговорна община , отбеляза
Директорът на Д Б Т –Левски
Любка Миланова по данни на
дирекцията от общините Белене,

гилза с пръст от бойното поле
на сраженията край Плевен на
Руската освободителна армия
през август 1877г. е подарена на
домакините , че благодатен дъжд
е ознаменувал родолюбивото
събитие, разказа развълнувано

ръководителката на групата
ентусиасти Евгения Иванова.
Пристигнали първи, ден
преди официалното честване
за да почувстват това свято за
всеки българин място, те вече
имат идея да посетят и гроба
на хан Аспарух.
В срещата по повод уникалното
събитие в Левски участва и
главния редактор на в. „Нова
зора” проф.Минчо Минчев,
заместник председателят на
партия „Нова зора”Тодор Прадев,
лидера на местната структура на
партията Иванка Димитрова и
лидера на ВМРО в Левски Тодор
Тодоров .
Никопол и Пордим .
Кметът на Община Левски
Любка Александрова връчи
лично едногодишните трудови
договори на всички и пожела
ползотворна дейност в екипа на
Общината .
Документът за професионална
квалификация”Еколог” дава
възможност за реализиране на
трудовия пазар освен у нас и в
цяла Европа .
„От първи септември
възнаграждението е увеличено
на 380 лв. и поне година, година
и половина безработните са
осигурени и освободени от
стреса да търсят работа.” - каза за
радио „Левски” Донка Маринова,
управител на Регионален център
за професионална квалификация
и благодари на всички за
сериозната работа .
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На 26 юли Ваня Толева, ръководител на проект„Заедно
за по-добро бъдеще”, отчете на пресконференция в
заседателната зала на Община Левски , постигнатите
резултати по проекта на О У”Христо Ботев” реализиран
в партньорство с Н Ч”Съзнание 1894” с.Асеновци.
На пресконференцията присъстваха зам.кмета на
Община Левски Радослав Йорданов и зам. кмета Здравко
Дафинов, Петя Чолакова–гл.експерт”Образование ,култура
и спорт”,общински съветници, директори на училища
и учители, партньори, родители и общественици.
Проектът се реализира в продължение на една година

в училището.Той обхваща 120 деца ,но всички деца
,които са над 150 се включват в общите дейности и
това е големия ефект ,който можем да отчетем, каза
Ваня Толева, като благодари на всички допринесли
за успешното завършване на проекта и постигнатите
отлични резултати .
Проектът ,който беше изцяло обезпечен от ОП
„Развитие на човешките ресурси”,постигна основните
си цели ,посочи г-жа Толева.Той повиши мотивацията
на учениците за редовно посещаване на учебните
занятия и социалните им умения , а с това и тяхната
готовност за интегриране в живота на общината.С
въвеждането на ефективни методики и програми за
извънучебни дейности за интегрирано обучение се
даде възможност за развитие и изява на творческия
потенциал на учениците . Повишена е и компетентността
и специализираната подготовка на преподавателите за
работа с мултиетнически детски групи. Родителите и
членовете на семействата на децата от ромски произход
от с. Асеновци бяха мотивирани да полагат системни
грижи за децата и подпомогнат активното им включване
в училищния живот.
Накратко беше представена и дейността на Творческите
клубове -Автентичен фолклор, Изобразително изкуство,
Музика и танци, Театър ,модулите „Професията на моя
живот”и ”Семейно училище”.Изложба на рисунки и
етно-фестивал, театрален празник,разходка до музеите
в гр.Плевен и детска лятна академия в с.Кранево са

творческите продукти по програмата за познавателни
дейности „Заедно”.
Постигнатите отлични резултати, нещо което споделиха
с радост и родители са добра основа за понататъшно
развитие .

Решения на Общинския съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Левски на редовна сесия на 2 август реши, че дейностите
по проекта на Фондация „Св. Иван Рилски” за предоставяне на услуги /здравни
съвети/, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии,
на територията на общината отговарят на приоритетите на Плана за развитие на
Община – Левски.
Взето бе решение за закриване на филиална група към ОДЗ „Пролет” намираща
се в с. Стежерово, като се предостави възможност на децата да се обучават в найблизкия филиал на ОДЗ „Пролет” – с.Българене. Осигурен бе безплатен превоз
на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от населеното
място до най-близкия филиал на детското заведени в с.Българене с училищните
автобуси, собственост на Община Левски през учебната 2012/2013 год.
ОбС Левски упълномощи кмета на община Левски да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция в размер на 118 806 лв. (сто и осемнадесет хиляди
осемстотин и шест лв.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на
разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 15/322/00445 от 11.10.2010 г. по мярка 322 за Проект „Основен ремонт
на пътна настилка на улици „Патриарх Евтимий” и „Индустриална” и основен
ремонт на пътна и тротоарна настилка на улица „Райко Даскалов”, сключен между
Община Левски и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Възложено беше
на кмета на Община Левски да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 15/322/00445 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Дадено бе съгласие за предоставяне на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Левски
за функционирането на Център за социална превенция с консултативен кабинет и
приемна на обществения възпитател безвъзмездно право на ползване на помещения
/две стаи/, с площ 25,43 кв.м в имот – частна общинска собственост, актувани с
АОС № 2051/28.10.2011г. и № 2052/28.10.2011г., находящ се в гр. Левски, ул. „Васил
Априлов” № 2, ет. 3, идентификатори 43236.401.1587.2.6 и 43236.401.1587.7 по
кадастралната карта на града, за срок от 10 /десет/ години, считано от 01.09.2012 г.
Актуализирана бе програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2012 г. в Община Левски. Допълнен бе раздел ІІІ т.А „Имотите, които
Община Левски възнамерява да предложи за продажба” със следният имот: 200
кв.м. от урегулиран поземлен имот VІ-405, кв.21 по ПУП на с.Българене, целият
с площ 1720 кв.м. Дадено беше съгласие за прекратяване на съсобствеността
върху недвижим имот между Община Левски и Пламен Драгоев Йорданов чрез
продажба на общинската част, а именно 200 кв.м. реална част от урегулиран
поземлен имот VІ-405, кв.21 по ПУП на с.Българене, целият с площ 1720 кв.м.,
при продажна цена 810.00 лева без ДДС. Допълнен бе раздел ІІІ т. Г „Имотите,
които Община Левски възнамерява да предложи за отдаване под наем” съгласно
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Общинските съветници дадоха своето съгласие за продажба чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване на общинско МПС, представляващо: Товарен
автомобил, марка Дачия, модел 1307, с рег.№ 1307, рама № UU1D4F76933312450,
двигател 106100034485, при първоначална тръжна продажна цена 750.00 лева .
Определен беше размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община
Левски в сила от 01.07.2012 г. както следва: Основна месечна работна заплата
1460 лв.

Отпуснати бяха финансови средства в размер на 650 лева на НЧ „Георги
Парцалев-1901”, гр. Левски за Проект „Да запазим стремежа на децата към
българския фолклор” , 1400 лева на „МБАЛ - Левски” ЕООД, гр. Левски за ремонт
на неврологично отделение, 400 лева на Мажоретен състав, гр. Левски – награда
за момичетата от състава за постигане на високи спортни резултати и 500 лева
по повод събора на с. Изгрев и за културни мероприятия.
С решение на ОбС Левски беше отпусната финансова помощ за лечение на
Иванка Ангелова Ленкова от с. Аспарухово, Нина Александрова Йорданова от
гр. Левски и Жана Стефанова Великова от гр. Левски.
Общинските съветници решиха да отпуснат финансова помощ в размер на 150
лева на Александър Рачев Велев от гр. Левски, за погребение на съпругата му
Мика Александрова Велева.
ОбС Левски реши да приеме дарение от Митко Георгиев Иванов - недвижим
имот в с. Обнова, ул. „Борислав Анастасов” № 56.
По точка шестнадесета относно отчет за дейността на Общински съвет – Левски
за периода м. януари 2012 г. – м. юни 2012 г. общинските съветници не приеха
решение.
Общинските съветници промениха възнаграждението на общинските съветници от
Общински съвет - Левски за мандат 2011 – 2015 г., както следва:1.Възнаграждение за
участие в заседание на ОбС – 70.00 лева, 2.Възнаграждение за участие в заседание на
комисии – 40.00 лева, 3.Възнаграждение на председателя /председателстващ/ на ПК
за участие в заседание – 60.00 лева, 4.Заместник-председателите на ОбС получават
възнаграждение в размер на 40.00 лева за участие в заседание на председателския
съвет, 5.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец
не може да надвишава определеното в чл.34, ал.2 от ЗМСМА, 6.На основание
чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА общинският съветник има право и на допълнителни
разходи пряко свързани с неговата дейност, регламентирана в чл. 36, ал. 1, т.1
и 2 от ЗМСМА в размер на 150 лева месечно. Разходите се възстановяват от
общинския бюджет и се отчитат с разходно-оправдателни документи, съгласно
действащото законодателство, 7.Председателят на Общинския съвет получава
заплата както следва: - на осемчасов работен ден - получава възнаграждение
в размер на 70 % от заплатата на кмета на общината, когато работата му като
председател е единствено трудово правоотношение; - на четиричасов работен ден
- получава възнаграждение в размер на 50% от заплатата на кмета на общината,
когато работата му като председател е второ трудово правоотношение.
С решение на ОбС Левски беше изменен чл. 32, ал. 1, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Левски, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както следва:.„Да получава
пътни и други разноски на основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА. Разходите се отчитат с
разходно-оправдателни документи, съгласно действащото законодателство.” Изменен
бе и чл. 32, ал .3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
- Левски, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
както следва:„Общинските съветници могат да бъдат командировани в страната
и чужбина с тяхно съгласие във връзка с изпълнението на техните функции от
Председателя на Общинския съвет.”
Актуализиран бе състава на Местната комисия за уреждане жилищните въпроси
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. Освободен
беше Анатоли Любомиров Ангелов като член на Местната комисия по чл. 8 ал. 2
от ЗУПГМЖСВ.Общинските съветници включиха в състава на същата комисия
Маринела Тончева Дочева – юрист.
Подробна информация за решенията на Общинския съвет може да намерите
на информационното табло на 3 ет. на Общината и в стая 305.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

И н т е г р а ц и я
Община Левски, като бенефициент, кандидатства с проектно предложение
„Интеграция чрез спорт”на 30 август пред Център за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, КОНКУРСНА
ПРОЦЕДУРА 33.11-2012: „Обучение в дух на толерантност и недискриминация
в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната
идентичност на деца и ученици от етническите малцинства”.
Процедурата е в рамките на Приоритет Образование от Национална стратегия
на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), План за действие
за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите (2012-2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”.
Обичаме да сме на чист
въздух.Затова с нетърпение
очаквахме да тръгнем на
лагер.Предстояха ни 5 дни
в Банско и Пирин планина!
Дойде 11 юли .
Група ученици от С
О У „Крум Попов”-гл.
Левски с влак и автобус
пристигнахме за 6 часа в
красивия планински курорт
Банско.
Имахме предварителна
информация за тези места
от нашите ръководители
Дора Давидова и Леонетка
Данаилова.С нетърпение
очаквахме срещат а
с Банско, неговите
забележителности и
планината.
Отдалече забелязахме
красивите хотели –кой
от кой по-хубав!
Настанихме се в хотел
„Родина”и започна нашият
лагерен живот.
Следващия
ден
посветихме изцяло на
Банско. Разгледахме
центъра, разхождахме
се по уличките ,видяхме
паметника на Паисий
Хилендарски,влязохме в
църквата.
Посетихме къща –музей
„Никола Вапцаров”.
Слушахме вълнуващия
разказ на екскурзоводката,
видяхме много снимки и
лични вещи на поета.На
видео е записан разказ на
Елена Вапцарова, неговата
майка.Спомените и ни
пренесоха в страшните
днина м.юли 1942 година-

Бр. 9. 14 септември 2012 г.

ч р е з

с п о р т

Основната цел на проекта е да допринесе за по-успешна социална реализация на
децата и учениците от етническите малцинства чрез включването им в допълнителни
спортни занимания. Целева група по проекта са 154 деца, които ще се включат
в клубове за мажоретки, футбол, хандбал и плуване. Стойността на проекта е 22
425 лв., с продължителност – 12 месеца.
Основните резултати, които се очаква да се реализират са: създадени клубове по
интереси, обучени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда,
срещи с родители на деца и ученици от етническите малцинства и повишена
мотивация на родителите да изпращат децата си в учебни заведения от ранна
възраст.

Спомен за лято 2012
годината на разстрела на
поета.Тя е направила
всичко необходимо,за
да спаси своа син от
смъртта,но не е успяла.
Много болка и тъга
имаше в думите и ,че найстрашното за един родител
е да надживее своето дете .
Няма да забравим
видяното на втория
етаж –витрина ,в която
е поставена снимка на
Вапцаров.Стъклото на
витрината е простреляносимвол на разстрела на
поета.
Доста време бяхме в
къщата –музей.На тръгване
влязохме в цветната
градина.Снимахме се за
спомен.Приседнахме на
пейката .Помълчахме…
Написахме в книгата
за впечатления,че се
прекланяме пред паметта
на големия български поетреволюционер Никола
Вапцаров.
Вечерта проведохме
празник на талантите.
Всеки участваше с това,
в което е най-добър-пя,
разказва ни виц,рецитира
стихотворение, игра в скец.
Изпълненията ни бяха
възнаградени с бурни
аплодисменти.
През третия ден
бяхме на екскурзия
до Мелник,Рупите и
Роженския манастир.

В мелник се разходихме
по централната улица.
Времето беше слънчево.
От двете страни ни
се усмихваха и ни
поздравяваха китни
възрожденски къщи.

Светлин Русев и запалихме
свещичка за здраве.
Поклонихме се на гроба
на баба Ванга.
Спряхме се до паметника
на пророчицата и
докоснахме нейната ръка,

Изкачихме се и до
Кордопуловата къща.
Най-богатата! Разгледахме
подредбата в стаитевитражи, дърворезба и
китеници. Видяхме къде
се прави и съхранява
прочутото мелнишко винов тунели под земята и в
големи бъчви.
Рупите е свещено място.
Тук е живяла пророчицата
Ванга и е черпила енергия.
Разхождахме се в
красивия порк. Минахме
покрай стаичката,в която
е прекарала последните
години от живота си.
Влязохме в църгвата
зографисана от художника

за да ни вдъхне от силата
си.
Пихме вода от чешмата,
съградена по заръка на баба
Ванга.
Посетихме и Роженския
манастир.Там цареше мир и
спокойствие.Приседнахме
тихо на пейките.Починахме
си. Пихме студена вода.
Разгледахме обителта.
Влязохме в църквата,
смирени и тихи.Запалихме
свещичка, отправихме
своите молби.
Обратно по пътя за
Банско всеки беше
със своите мисли и
впечатления.
Дойде четвъртият ден.

Предстоеше ни истинска
среща с Пирин планина.
Пътувахме към хижа
„Вихрен”-1950м надморска
височина.
Беше събота.Много хора
бяха решили да посетят
планината.Слязохме от
автобуса и тръгнахме
п е ш а . О ко л о
хижа
„Вихрен”имаше много
хора ,всички облечени в
туристически дрехи.Някои
бяха само до тук. Други
се подготвяха да изкачат
връх Вихрен,който е на 4
часа път.
Ни си направихме полеко изкачване. Разбрахме,
че трябва да тренираме
и се подготвим добре за
истинското изкачване на
хилядника връх Вихрен.
На връщане отидохме до
Байкушевата мура, която е
на 1300 години ,връстница
на нашата държава.
Вечерт а
всички
участвахме
във
викторината, включваща
въпроси от видяното.
Получихме награди и
по традиция кръщене с
планинско име – връх
Вихрен, хижа „Вихрен”…
Петият ден пътувахме
към родните места.
От гара Банско до гара
Септември се возихме на
теснолинейка. Минахме
покрай най-високота гара в
България – село Аврамово.

Гара Септември, гара
София, ето и гара Левски.
Близките ни чакаха с
нетърпение.
Завърши нашият летен
лагер.
Ръководителите ни Дора
Давидова и Леонетка
Данаилова често ни
казват, че България е много
красива и преди да посетим
други страни, трябва да я
опознаем добре.
Ние се уверихме в това,
след като бяхме в Банско и
неговите околности.
Ще продължим да
посещаваме красивите
български места и занапред.

От името на групата:
Стефан Георгиев – 5 б
,Димитър Сашев,Лазар
Транчев и Стефан
Караджов – 6 б клас
С О У „Крум Попов”
– гр.Левски

Проект Изграждане на Областен информационен
център Плевен № BG161PO002-3.3.02-00023-C0001,
финансиран от Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

гр. Плевен

Европейския фонд за регионално развитие.

МЕДИИТЕ - НАЙ-ДОБРИЯ ПАРТНЬОР
Под това мото премина срещата, организирана от ОИЦ - Плевен с журналисти
от местни, регионални и национални печатни и електронни медии.
На 30 август в конферентната зала на ОИЦ на ул. „Дойран” 81 А в гр. Плевен
пред близо 20 местни журналисти експертите от Областният информационен
център направиха равносметка на изминатия път от отварянето на Центъра
на 1 февруари до сега. Екипът на центъра отчете своята досегашна работа и
предстоящите инициативи.
Представени бяха актуални данни от изпълнението на оперативните програми
на областно ниво, както и от реализираните в областта проекти, финансирани
със средства от Структурните и Кохезионния фондове.
Беше предоставена и обширна информация за отворените процедури по
оперативните програми.
Освен журналисти на срещата присъстваха директори и експерти от Регионална
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здравна инспекция и Центъра за работа с деца, Екипът за управление на
проекта и Бранимир Мирчев – секретар на община Плевен.
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.
Центърът е част от мрежата от 27 областни информационни центъра,
създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
За допълнителна информация: Иваничка Мусова - Експерт „Комуникация и информация”
Тел./факс: 064/800 614; e-mail: oic_pleven@abv.bg

КУЛТУРА
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Фолклорните състави от община Левски се представиха отлично
на втория Национален Фолклорен Фестивал „Фолклорен извор”
в село Царевец на 5 август
Златен и сребърен медал за певческото и танцово изкуство на Н Ч”Осъм-1894”-с.Градище ,Диплом и Златен медал за
фолклорните формации на Н Ч „Георги Парцалев” - гр. Левски и сребърен медал за фолклорната група на Н Ч “Съзнание
1894” с.Асеновци са новите отличия на нашите изявени състави .
е удостоена със златен медал
и първо място в категория
„Певческо изкуство” , а детският
танцов състав, със сребърен
медал и второ място в категория
„Танцово изкуство”, информира
секретаря на читалището Павлина
Тодорова.

Сред около 5000 участници
и над 200 групи тези отличия
са сериозно признание от
професионално жури за таланта и
постиженията на нашите състави.
Групата за изворен фолклор
при НЧ”Осъм-1894”с.Градище

Групата за изворен фолклор е
участвала във фестивала и като
представител на област Плевен
в Националната система “Живи
човешки съкровища”2012г.
Трите жътварски песни
“Слънцето трепти”,”Замръкнала
тънка Яна” ,”Байо Радка
дума”са посрещнати с бурни
аплодисменти от публиката .
Водещият на предаването
“Иде нашенската музика”и член
на журито , Даниел Спасов, дори
е станал на крака да аплодира
изпълнението на песента
“Замръкнала е тънка Яна”разказа секретаря на читалището.
Песента е включена във филм
за Свобода Бъчварова е станало

известно на фестивала .
Всички представители на 22те области в Националната с-ма
“Живи човешки съкровища” ще
бъдат поканени в предаването
“Иде нашенската музика”.
С „Дайчово хоро” и „Ръченица”

Детският танцов състав е доказал
своя талант и е получил бурните
аплодисменти на публиката.
Кметът на село Градище
Стефан Стефанов е уважил с
присъствието си представянето
на самодейците и е останал
очарован от изпълненията им.

Множат се успехите и на фолклорните формации при
Н Ч „Георги Парцалев” - гр. Левски.
Ф ол к л о р н а
ф о рма ц и я
„Северняшка огърлица”
е удостоена с Диплом и
Златен медал за отличното
си представяне в категория
„Певческо изкуство” на
Вторият Национален Фолклорен
Фестивал „Фолклорен извор”
в село Царевец, а Квартет
„Иглика” с диплом и парична
награда, хубавата новина
съобщи Мариета Аспарухова,
художествен ръководител и

музикален педагог в читалището.
Двете формации са получили
и горещите аплодисменти на
публиката.
Нашата талантлива народна
певица Мариета Аспарухова
безспорно води с обич към
голямата сцена младите таланти
на Левски.Чрез познанието за
българския автентичен фолклор
и уникалната народна песен те
получават и най-важния урок в
живота си , урок по родолюбие.

Фолклорна формация
„Северняшка огърлица”при
Н Ч „Георги Парцалев” - гр.
Левски

Бирфест с DJ MISHO MIX
В продължение на две вечери, на 3 и 4 август в гр. Левски се проведе бирен фестивал. За доброто
настроение на всички присъстващи в първата празнична вечер се погрижи Михаел Пламенов
Блажев или DJ MISHO MIX, ученик последна година в ПГ по селско стопанство “Н.Й. Вапцаров”
- гр. Левски. Мишо е участвал на четвъртото и петото издание на националния конкурс за диджей
“SPS DJ “ в гр. Банско през 2011 и 2012 г., но 2011 г. носи на нашия диджеи не само грамота за
участие, но и награда за дебют.

Зад пулта DJ MISHO MIX миксира пофолк, балканска музика, дискотечна музика,
ретро, диско и хаус.

На 1 септември най - малките възпитаници от Фолклорна
формация “ Иглика “ при Н Ч “ Георги Парцалев “ - гр.
Левски участваха във Вторият Национален Събор “ НА
МЕГДАНА “в село Писарево - Общ. Горна Оряховица. Със
своето чудесно изпълнение на китка от народни песни те
очароваха организатори , жури и публиката и получиха
многобройните им аплодисменти . Наградени бяха с грамота
и диплом за отлично представяне ,за запазване и съхраняване
на българския песенен фолклор.

ЖФГ “Осъмски ритми” при НЧ “Съзнание 1894” с.Асеновци
спечели второ място и сребърен медал в категорията “Певческо
изкуство” на Националния Фолклорен Фестивал „Фолклорен
извор”в село Царевец.Поредното отличие за което научаваме
от секретаря на читалището и художествен ръководител
Петранка Стефанова.

Нека се множат успехите на всички за да е жива
паметта за уникалния ни фолклор.

