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         Уважаеми съграждани, 
Трети март е една от най – светлите дати в българската история.  Дата, 

превърнала се в символ на победата и свободата, която преминава през 
окървавените въстания и завери, през словото на Апостола, през Батак и Вола, 
Плевен и Шипка, през много рани и сълзите на хиляди майки! Това е епохата на 
революционерите и просветителите, на камата и револвера, на нашите предци – 
хайдути и борци – революционери!

Нека посрещнем Националния празник на България достойно и със 
самочувствие, да предадем и на децата си завета да тачат, пазят и обичат Родината 
си. Нека помнят  идеите и мечтите на родолюбивите ни сънародници, които със 
своята безгранична любов към Майка България и върховна саможертва 
проправиха пътя към Освобождението! Вечна слава и дълбок поклон пред 
воинската чест, доблест и саможертва на всички безсмъртни и велики герои, чиито 
подвиг ни задължава да съхраним непреклонния български дух в името на силна и 
свободна България.

Нека героичното ни минало ни вдъхновява за родолюбиви дела и ни дава сили 
да се справяме с предизвикателствата на времето!

Честит празник, българи!
                   инж.Валентин Йорданов
                   Кмет на Община Искър

ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАРТ

С красота срещу злото – това си 
пожелавали българите, когато си 
връзвали мартеница. Тя е символ на 
мир и любов, на здраве и щастие. В 
белия цвят е втъкана чистотата и 
искреността на отношенията, а в 
ч е р в е н и я  -  т о п л о т а т а ,  н а  
приятелството и взаимната обич. 
Навсякъде  по  света  хората  
посрещат пролетта с огромна 
радост и вълнение, но България е 
една от малкото държави, които 
празнуват нейното идване с толкова 
голям празник,  изпълнен с  
традиции, чиито корени се крият в 
далечното минало на нашия народ.

Честита Баба Марта на всички! 
Да закичим себе си и приятелите си 
с мартеници - да прогоним лошото и 
само добри неща да ни съпътстват. 
Да си пожелаем здраве, дълголетие 
и късмет.

Община Искър, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, стартира приема на 
документи от кандидат-потребители за ползване и кандидати за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, 
предоставяна от лице назначено на длъжност „Домашен помощник“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са лица в 
надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена 
работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не 

ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се 
получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Документите от кандидат-потребителите и кандидатите за заемане на длъжност „Домашен 
помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават в „Център 
за административни услуги“ в сградата на Община Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38 всеки 
работен ден от 08:30 до 17:00 часа. 

За допълнителна информация тел. 06516/24 24, вътр. 216, Община Искър.

Община Искър стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 
в изпълнение на Закона за социалните услуги
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Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“, гр.Искър

Народно читалище „Христо Ботев – 1905“, с.ПисаровоВасил Левски – велик, безсмъртен и недостижим българин!
Има дати в народната памет, които не са подвластни на времето. Не случайно 

народът е избрал да почита подвига на Левски в деня на неговата смърт - 19-ти 
февруари 1873 г. - денят, в който един велик българин, тръгва по пътя на 
безсмъртието. В седмицата от 15  до 19 февруари, посветена на Апостола, 
учениците от СУ „Христо Смирненски” участваха в различни мероприятия.

Първокласниците от нашето училище, с помощта на своите учителки, 
прочетоха  книжката „Разкажи ми за Левски”  в час на класа, посветен на Апостола 
на свободата.

Втори клас направиха своите първи  книжки, посветени на Левски. 

Третокласниците проведоха „Час по родолюбие” – декламираха и пяха стихове 
за Дякона. 

Четвърти клас се докоснаха до образа на Левски и подредиха изложба „148 
години безсмъртие”. Четоха негови велики мисли. Гледаха презентация за живота 
и делото на великия Апостол.

Петокласниците изготвиха кът със снимки на Васил Левски.

На учениците от прогимназиален и гимназиален етап беше предоставена презентация „148 г. от гибелта на Апостола. Поклон!” 

Още един ден, но не единствен, посветен на идеята за повече 
толерантност, разбирателство, уважение между хората! Ден, в който 
цветът на надеждата и доброто изпълни  училището ни! Ден, в който 
училището се изпълни с розово.

“Да бъдем добри понякога не е лесно, но можем! Ние сме приятели!
Да си помагаме!
Агресията не е решение!
Бъдете мили! Резултатът ще ви хареса!”
Това са част от посланията на ученици, които пуснаха в „КУТИЯТА НА 

ДОБРОТО” за начален курс, а учениците от среден курс изразиха своите 
послания на специално направения кът във фоайето на училището. Към 
инициативата се включиха и МКБППМН, като подариха розови балони на 
учениците.

Поздравления към всички за  ентусиазма,  усмивките, активността, 
прекрасните послания…! 

ДЕН	НА	РОЗОВАТА	ФЛАНЕЛКА

През месец февруари НЧ“Ламби 
Кандев-1893“ продължава работата си 
по приетия Културен календар за 2021 
година , като мероприятията са 
съобразени с мерките за сигурност. 
През месеца беше получено дарение в 
библиотеката на читалището от 
госпожа Таня  Христова- 48 броя нови 
книги. Дарението е от предимно 
художествена литература, но и някои 
книги по психология и медицина. 
Екипът на читалището благодари за 
направения жест от свое име и от 
името на читателите, които ще могат 
да ги прочетат в библиотеката където 
е подредена изложба нови книги.

                              * * *

На 19 февруари 2021 година във 
фоайето на читалището ще бъде 
подредена изложба графика от творби 
на художника и ръководител на клуб 
„Карандаш“ Румен Марков по повод 
гибелта на Апостола на свободата 
Васил Левски и Освобождението на 
България. Изложбата съдържа 
картини и портрети на Васил Левски и 
може да бъде посетена във фоайето на 
читалището.�

На 1 февруари 2021 година беше проведен малък празник на „Любовта и виното“-“Стари песни с дъх 
младо вино“. В празника взеха участие жените от група за шлагерни песни „Минаха години“, които 
изпяха много песни за виното и любовта “ Червено вино снощи пих“, „Приятели мои, приятели“ и др., 
спомниха си за своите приятели от групата и за незабравимия Маестро Ангел Шопов и неговите 
песни. Песните бяха изпълнени с акомпанимента на Художествения ръководител на групата 
Красимира Борисова. Донка Горанова – една от дългогодишните членове на Литературния клуб 
прочете свои стихове за любовта, както и стихове на Евтим Евтимов и съпругата му Романьола 
Мирославова. На празничната трапеза освен вкусната питка и кокошка от Клуб “Кулинар“, 
домашните вина, не липсваха и книги написани специално за виното и любовта – една, от които на 
професор Здравка Райков „Вино за здраве“, която може да намерите в библиотеката. Веселата и 
забавна част беше представена от Йонка Дильовска от клуб „Здравец“ и участник в група „Минаха 
години“ с 20 забавни цитати за виното, които ще ви разсмеят.
„Старото дърво е добро за горене. Старото вино е добро за пиене. 
Старите приятели са добри за доверяване. 
Старите автори са добри за четене“
„Виното е бутилирана поезия“ 
            Робърт Луис Стивънсън
„Ако искате да летите, по-добре посетете 
магазин за вино, отколкото да се качите 
в самолет“ 
           Садир Кумар     

 * * *

На 14 февруари 2021 година – Трифон Зарезан беше извършен ритуалът „зарязване на лозе“ с групата 
за автентичен фолклор при читалището с ръководител Любен Добрев .Според традицията Трифон 
Зарезан е ден на лозаря. Традициите пазят народа ни от векове и обичаите и наричанията на празника 
са част от това, което ни прави българи. Традициите трябва да се пазят и да се предават на деца и 
внуци.   Групата за автентичен фолклор „заряза“ на лозовият масив на производителя Милослав 
Ангелов. Пременени в народни носии мъжете от групата пяха, наричаха за плодородие и здраве, да 
ражда лозето, да има вино за стопаните. 

***
В края на месец януари, кръгла 80 годишнина навърши и Председателката на клуб“ Здравец“ г-жа 
Пенка Минковска, която подготви за издаване своя книга, посветена на работата и в клуба и 
читалището. След издаването книгата ще бъдe представена пред обществеността.
От името на клуба и Читалищното Настоятелство и благодарим и желаем много, много щастие и 
здраве!

Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“, с.Староселци

През изтеклия месец поради епидемичната обстановка НЧ,,Хр.Ботев-1905“ с. 
Писарово отбеляза празникът на виното и любовта 14 февруари чрез създаване на 
видео клип от няколко песни в изпълнение на Цветан Близнашки и част от 
ТС,,ЗДРАВЕЦ“ към Читалището. Също така заснехме кратък рецитал с деца от 
нашето село по случай 148 години от гибелта на Апостола на българската свобода 
Васил Левски, които бяха публикувани на страницата на Читалището във фейсбук. 
НЧ,, Хр. Ботев -1905“ благодари на своите малки и големи участници за желанието 
и ентусиазмът, с които участваха.

***

През м.февруари членовете на литературния клуб „Вдъхновение” – Теменужка Петкова, Йорданка Лилова, Костадинка Колева, Блага Нинова и 

Поля Иванова взеха участие в два конкурса: „Вино и любов-любов и вино”на НЧ „Светлина-1941” гр.Генерал Тошево и „Жената любима и 

майка”на НЧ „Просвета-1870” гр.Свиленград.

Участие на децата от клуб „Сръчни 

ръце” в конкурса „Баба Марта 

поздрави и награда спечели”.

Наградите  от участието в Шестия фестивал на  

хумора „Който се смее, не старее” вече са при нас. 

Първо място и златен медал - Група за скечове и 

поощрителна награда за ВГ „Наслада”.

Грамоти на Теменужка Вачева от конкурса 

„Моето семейство” за фотография и коледно 

пожелание.
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            Робърт Луис Стивънсън
„Ако искате да летите, по-добре посетете 
магазин за вино, отколкото да се качите 
в самолет“ 
           Садир Кумар     

 * * *

На 14 февруари 2021 година – Трифон Зарезан беше извършен ритуалът „зарязване на лозе“ с групата 
за автентичен фолклор при читалището с ръководител Любен Добрев .Според традицията Трифон 
Зарезан е ден на лозаря. Традициите пазят народа ни от векове и обичаите и наричанията на празника 
са част от това, което ни прави българи. Традициите трябва да се пазят и да се предават на деца и 
внуци.   Групата за автентичен фолклор „заряза“ на лозовият масив на производителя Милослав 
Ангелов. Пременени в народни носии мъжете от групата пяха, наричаха за плодородие и здраве, да 
ражда лозето, да има вино за стопаните. 

***
В края на месец януари, кръгла 80 годишнина навърши и Председателката на клуб“ Здравец“ г-жа 
Пенка Минковска, която подготви за издаване своя книга, посветена на работата и в клуба и 
читалището. След издаването книгата ще бъдe представена пред обществеността.
От името на клуба и Читалищното Настоятелство и благодарим и желаем много, много щастие и 
здраве!

Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“, с.Староселци

През изтеклия месец поради епидемичната обстановка НЧ,,Хр.Ботев-1905“ с. 
Писарово отбеляза празникът на виното и любовта 14 февруари чрез създаване на 
видео клип от няколко песни в изпълнение на Цветан Близнашки и част от 
ТС,,ЗДРАВЕЦ“ към Читалището. Също така заснехме кратък рецитал с деца от 
нашето село по случай 148 години от гибелта на Апостола на българската свобода 
Васил Левски, които бяха публикувани на страницата на Читалището във фейсбук. 
НЧ,, Хр. Ботев -1905“ благодари на своите малки и големи участници за желанието 
и ентусиазмът, с които участваха.

***

През м.февруари членовете на литературния клуб „Вдъхновение” – Теменужка Петкова, Йорданка Лилова, Костадинка Колева, Блага Нинова и 

Поля Иванова взеха участие в два конкурса: „Вино и любов-любов и вино”на НЧ „Светлина-1941” гр.Генерал Тошево и „Жената любима и 

майка”на НЧ „Просвета-1870” гр.Свиленград.

Участие на децата от клуб „Сръчни 

ръце” в конкурса „Баба Марта 

поздрави и награда спечели”.

Наградите  от участието в Шестия фестивал на  

хумора „Който се смее, не старее” вече са при нас. 

Първо място и златен медал - Група за скечове и 

поощрителна награда за ВГ „Наслада”.

Грамоти на Теменужка Вачева от конкурса 

„Моето семейство” за фотография и коледно 

пожелание.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 207/26.02.2021 год.

1. Отменя Решение № 187/29.01.2021 г. на Общински съвет – Искър по Протокол № 21/29.01.2021 г.

2. Отменя Решение № 188/29.01.2021 г. на Общински съвет – Искър по Протокол № 21/29.01.2021 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 208/26.02.2021 год.

Увеличава основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър – инж.Валентин Василев Йорданов, 
считано от 01.01.2021 г с 10%.

Р Е Ш Е Н И Е № 209/26.02.2021 год.
Увеличава основните месечни работни заплати Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г.,както следва:
ь Десислав Илиев Атанасов - Кмет на кметство с. Долни Луковит  с 10%;
ь Людмил Христов Иванов - Кмет на кметство с. Староселци с 10%;
ь Семьон Ценов Вълов - Кмет на кметство с. Писарово  с 10%.

Р Е Ш Е Н И Е № 210/26.02.2021 год.
1. Приема промяната в  размера на средствата предвидени за  придобиване на ДМА , Придобиване на 

НДМА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2021 г. към 26.02.2021 г., съгласно промените в 
/Приложение № 6/.

2. Възлага на  Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по бюджета на общината за 2021 
година, съгласно Единната бюджетна класификация произтичащи от промените по т.1.

Р Е Ш Е Н И Е № 211/26.02.2021 год.
Дава съгласие да се застраховат имоти – публична общинска собственост и частна общинска собственост, 
съгласно приложена справка.

Р Е Ш Е Н И Е № 212/26.02.2021 год.

РАЗДЕЛ II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, се изменя
             Допълва РАЗДЕЛ III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия

Р Е Ш Е Н И Е № 213/26.02.2021 год.
I. Допълва в Глава втора, раздел II – Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, панаири и 
терени с друго предназначение. 
II. Измененя и допълва в Глава втора, раздел IV - Такси за технически услуги

Р Е Ш Е Н И Е № 214/26.02.2021 год.
1.Îáùèíà Èñêúð îòêàçâà äà çàêóïè æèëèùíà ñãðàäà, ñòîïàíñêà ñãðàäà è íàâåñ,  íàõîäÿùè ñå â ÓÏÈ 

XIII-913 â êâ. 55 ïî ïëàíà íà ñ. Äîëíè Ëóêîâèò, ñîáñòâåíîñò íà íàñëåäíèöè Õðèñòî Âëàäèìèðîâ Èãíàòîâ 
ïîñòðîåíè âúðõó îáùèíñêî äâîðíî ìÿñòî ñ óäîñòîâåðèåíèå çà îòñòúïåíî ïðàâî íà ñòðîåæ çà ñóìàòà îò 4 
000.00 /÷åòèðè õèëÿäè/ ëåâà, ïîðàäè òîâà, ÷å Îáùèíàòà íÿìà ïðåäâèäåíè ñðåäñòâà çà çàêóïóâàíåòî èì.
� 2.Îáùèíà Èñêúð äàâà ñúãëàñèå Öâåòåëèíà Ãåíîâà Èâàíîâà, Âàëÿ Ãåíîâà Åôðåìîâà è Âëàäèìèðà 
Õðèñòîâà Àíãåëîâà, äà ïðîäàäàò ãîðåîïèñàíèòå ñãðàäè íà òðåòî ëèöå.

3.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 215/26.02.2021 год.
Приема отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество, извършени през 2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 216/26.02.2021 год.
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните гр. Искър, обл. Плевен за 2020 година.

 
Пълния текст на решенията може да намерите на сайта на община Искър, Раздел „Общински съвет“.
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