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16 НОЕМВРИ - ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
С поредица от инициативи в община Искър беше
отбелязан Денят на толерантността. Ученици от двете
училища на територията на общината изработиха
постери, рисунки и апликации, посветени на този ден.
В дейностите се включи и Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към общината, която организира
конкурс на тема „За доброто сред нас“, чиято цел беше
да се покаже на хората, че човещината не се различава по
цвят, че различните от нас са еднакви по значимост и че
трябва максимално да преодолеем нетърпимостта си
към тях. Отвъд големите думи, събития и гръмките речи,
толерантността е един личен човешки акт. Акт на
доброта, търпимост и разбиране. В конкурса се
включиха ученици от ОУ „Васил Левски“, с.Долни
Луковит и СУ „Христо Смирненски“ гр.Искър със
своите рисунки, стихотворения, приказки и послания.
На инициативата откликнаха и децата от трета група на
ЧДГ „Мамината къща“, гр.Варна, които изпратиха тяхна
приказка и рисунка по темата.
Отбелязването на този ден ни помогна да осъзнаем, че
толерантност означава уважение, приемане и разбиране
на богатото многообразие от култури в нашия свят, на
всички форми на самоизява и способите за проява на
човешка индивидуалност.
Бъдете добри, бъдете толерантни и нека всички
сме малко по-справедливи. Защото ако ние сме добри
към другите, сме добри към самите нас.
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Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“, гр.Искър
През месец ноември работата в Народно читалище “Ламби
Кандев – 1893“ не спира. Във връзка с приключването на
ремонта и обзавеждането на читалището бяха оформени
конферентната зала и музейната сбирка. В новите витрини,
след дълго очакване бяха подредени събраните с много усили и
търпение експонати и с усилията на целия екип музейната
сбирка доби своя облик. В нея се срещат миналото и бъдещето
на града и читалището. Експозицията започва с картините на
художничката Петруша Стоединова, която рисува картини от
красиви места в града, портрети на хора от града и дейности от
трудовото ежедневие .Тези картини тя е подарила тайно от
своите близки, за да останат и след нея и да могат хората да им
се възхищават.

Втората част на експозицията е посветена на историята на
читалището и съдържа уникални експонати от създаването му
– Летописна книга,Инвентарни книги, Книга на членовете
,Входящ дневник, Книги Приход и разход и др.
Интересни са витрините за дейността на читалището през
годините – Библиотечна дейност, Читалищни хорове,
Художествена самодейност и Театър. В тях посетителите могат
да видят –Откриването на читалището, Грамотата за образцово
читалище /1956 година/, Наградите на библиотеката с
библиотекар Пенка Горанова /или както я наричаха всички
Пенка -библиотекарката/, самодейните състави с много
грамоти, дейността на смесения четиригласен хор и групата за
Стари градски песни „Минаха години“ с ръководител Ангел
Шопов и накрая – цяла една витрина посветена на театъра, с
ръководител Драган Доковски,
на многобройните изнесени
постановки, ентусиазма на
самодейците и многобройните
награди, сред които и златна
значка / при ръководител
Красимир Кръстьовски/.

Следват витрини със снимки и материали от миналото на града
и Етнографска сбирка с женска, мъжка и детска носия, както и
предмети от бита, за които има голям принос г-жа Гергина
Дочовска и г-жа Пенка Минковска от пенсионерски
клуб“Здравец“.
Интере с представлява и витрината, по светена на
промишлеността в нашия град – Завод, Консервна фабрика,
ТПК, РПК , мелницата и др.,някои от които вече не
съществуват.
Отделено е и място за живота и дейността на нашият
съгражданин – Ню Йоркски Митрополит Йосиф ./Величко
Диков Косташки /

Музеят вече посрещна и първите си посетители –
родители на деца, които търсеха матерали за миналото на
града, за да помогнат на
своите деца в училище.
През месеца беше връчена и
г р а м о т а т а Б уд и т е л н а
Годината на Гергина Дочовска
за принос и за обогатяване на
музейната сбирка в
читалището и опазване на
българския дух и традициите.
За Деня на християнската семейство беше
направена презентация, която ще се използва в
библиотеката при организиране на бъдещи прояви.

Една от витрините е посветена на Община Искър - през
годините – история, природа, култура, спечелените проекти и
постигнатото през годините. На видно място е поставен и
ключа на града – дарение от кмета г-н Валентин Йорданов.
Безспорно най-красиви са фотографиите на младата Мартина
Огнянова - цветна приказка за красотата на града ни,
у н и ка л н ат а п р и р од а и м а л к и т е н е щ а / ка л и н к и ,
пеперуди,охлюви/ – през погледа на един тийнейджър.
Експозицията продължава с материали от училището и
дейността на Експедиционния отряд „Еделвайс“ под
ръководството на Димитър Спасов Минковски - дарени от
семейството му. Отрядът и допринесъл със своята дейност за
проучване на миналото на града и е участвал в много
експедиции и завоювал призови места.

КОНКУРС:
Скъпи деца!!!
Наближава Коледа - най-приказното
време от годината!
Време на чудеса и вълшебства,време за
сбъдване на мечти и надежди за добро !
Нека споделим с Дядо Коледа най-съкровенните си желания!
Малки приятели !
Библиотеката при НЧ „Ламби Кандев“ Ви кани да участвате в
литературен конкурс със свое Писмо до Дядо Коледа
Условията на конкурса са следните:
1. В конкурса могат да участват деца от 8 до 12 години
2. Журито ще оценява участниците в две възрастови групи:
2-3 клас и 4-5 клас
3.Текстовете трябва да бъдат предадени в Детски отдел на
библиотеката или в кутията за писма във фоайето на
читалището най-късно до 15 декември 2015 година.
4. Трите имена на авторите, данни за класа и училището да
бъдат написани на отделен лист, който ще бъде отворен в деня
на награждаването.
Обявяването на резултатите от конкурса и
награждаването, ще се състои на 23 декември 2020 г.
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Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“ с. Писарово
През тази година успяхме да усъвършенстваме материално читалнята на НЧ ,,Христо Ботев-1905“ с. Писарово с
два компютъра за нуждите на населението и читателите на библиотеката. С това едновременно се ремонтираха
канцеларията и читалнята, за да бъде уютно и приветливо на всеки, който посети Читалището! Всичко това се случи
със съдействието на читалищните служители и г-н Цветан Близнашки, който винаги ни помага безвъзмездно за всяко
начинание, и за което сме му много благодарни !!! Също така взехме участие в празника на Местната инициативна
група - КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР, на които сме благодарни за поканата. В този празничен
ден също взеха участие със свои продукти – ЗП ТЕОДОРА ВЪЛОВ, ЗП ЛЮБКА ПЪРВАНОВА и АПИТЕРАПЕВТВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА от с.Писарово и Цветан Близнашки със своите прекрасни песни.

Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит
За празника на народните будители, първокласниците с интерес и много старание оцветяваха,
изработиха флагчета и книгоразделители.
***
В часовете за занимания по интереси учениците от Клуб" Сръчни ръце" и Клуб " Приказен свят"
истински се забавляват и с нетърпение очакват всяко занятие. А по повод 21 ноември – Ден на
християнското семейство, учениците от I и IV клас изработиха картички и оцветиха картинки, под наслов: "
Моят дом е моята крепост".
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър
Р Е Ш Е Н И Е № 160/20.11.2020 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в
кв.29 по плана на с.Староселци.
2.Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител за УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29 по плана на с.Староселци, на
стойност – 11500.00 /единадесет хиляди и петстовтин/ лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Р Е Ш Е Н И Е № 161/20.11.2020 год.
Община Искър да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер до 4 000 000 лв. с ДДС пред
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализирането на проекти в областта на
управление на водите: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация водопроводна и канализационна мрежи гр. Искър – Зона
изток“.
Р Е Ш Е Н И Е № 162/20.11.2020 год.
Общински съвет гр.Искър дава предварително съгласие и разрешение за изготвяне на ПУП в обхвата на ОУП на община Искър за
поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 163/20.11.2020 год.
1.
Общински съвет - Искър приема и одобрява направената инвестиция от ВиК ЕООД Плевен.
2. Кмета на Община Искър да подпише приемо-предавателен протокол с ВиК ЕООД Плевен и заведе в баланса на общината
генерирания дълготраен материален актив за обекти:
2.1. Обект №523 – Водомер волтманов с фланшово присъединяване DN 150 мм в ПС „Писарово“ за с. Писарово, находящ се в ПИ
56493.333.955 в землището на с. Писарово, община Искър, област Плевен на стойност 1 389,17 лв. без ДДС .
2.2. Обект №524 – Водомер волтманов с фланшово присъединяване DN 150 мм в ПС „Искър“, находящ се в ПИ 55782.145.43 в м.
„Боновото“, землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен на стойност 1 390,90 лв. без ДДС
2.3.
Обект №527 – Водомер волтманов с фланшово присъединяване DN 150 мм в ПС „Староселци“ за с. Староселци, находящ
се в УПИ I.1, кв. 100 с. Староселци, община Искър, област Плевен на стойност 1 668,30 лв. без ДДС.
Р Е Ш Е Н И Е № 164/20.11.2020 год.
1.
Открива конкурсна процедура за номиниране за избор на Управител на „Специализирана болница по вътрешни болести
за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД, гр. Искър;
2.
Приема Правила за критериите, условията и реда за провеждане на конкурсна процедура за номиниране, избор и
назначаване Управител на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация –
Искър“ ЕООД, гр. Искър, област Плевен, съгласно Приложение № 1;
3.
Определя Методика за оценка на кандидатите в конкурсна процедура за номиниране, избор и назначаване Управител на
„Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД, гр. Искър,
област Плевен, съгласно Приложение № 2;
4.
Определя комисия за номиниране в следния състав:
Председател: Емилия Георгиева Тончева – Заместник-кмет на община Искър;
Членове: 1. ……………………………….. – Общински съветник от Общински съвет Искър;
2. ……………………………….. – Представител на Регионална здравна инспекция – Плевен;
3. ………………………………. – Магистър по медицина;
4. Габриела Цветанова Цолова – гл. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо
осигуряване“ в администрацията на община Искър.
Резервни членове:
1. Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър, при отсъствие на Председателя на комисията;
2. Йонетка Иванова Гешева – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо
осигуряване“ в администрацията на община Искър;
3. Валентина Йовкова Драгиевска – ст. експерт – „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология“ при
община Искър;
5. Определя възнаграждение на външните членове на комисията в размер на по 50,00 (петдесет) лева на заседание;
6. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на конкурсната процедура, съобразно Правилата по т.2.
Р Е Ш Е Н И Е № 165/20.11.2020 год.
Домашен социален патронаж“, град Искър да предоставя социална услуга обществена трапезария на територията на община Искър, като
местна дейност по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила”.
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