
На Трети март, всички ние, се покланяме в знак на признателност 
към онези храбри руски, украински, белоруски, финландски, 
румънски воини, които се сражаваха за нашата свобода. Отдаваме 
почит на всички смели българи – духовници, културни дейци, 
хайдути, революционери и опълченци, които доброволно се 
пожертваха в името на родината. 

Тази година честваме 142-години от подписването на 
Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя. 
Това е денят, който поколения наред са очаквали напразно през 
живота си стотици години. Денят, в който родината ни е усетила 
свободата. Свобода така изстрадана от знайни и незнайни герои и 
борци за нея. 

Нека се гордеем с героичната си история, да почитаме славните 
нейни борци! Нека бъдем по-достойни и по-добри граждани на 
България, нека където и да сме, да носим Родината в сърцата и 
мислите си! Да се борим за просперитета й, заради самочувствието, 
живота и бъдещето на нашите деца!

                                                     инж.Валентин Йорданов
                                                        Кмет на община Искър
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Първи март е един от най – 
любимите празници на малки и големи. С 
него ние поставяме символичното 
начало на новата стопанска година, 
п р о л е т т а  и  п р е р а ж д а н е т о  н а  
природата. На този ден всеки се окичва 
не само с мартениците, които най – 
близките хора са му подарили, но и с 
усмивка и надежда за едно ново, по -добро 
начало.

 Б ъ д е т е  з д р а в и ,  у с м и х н а т и ,  
прощавайте бързо, обичайте искрено и 
не забравяйте тези мигове, които са ви 
накарали да се усмихвате!

Н а  п ъ р в и  м а р т  с ъ щ о  т а к а  
отбелязваме Деня на самодееца и 
л ю б и т е л с к о т о  х у д о ж е с т в е н о  
творчество. На този ден празнуват 
хората, които отдават време и сили и 
упорито работят за запазване на 
българските традиции, култура и дух. 
Да бъдеш самодеец е чест! Да си 
самодеец, се иска сърце и душа! А, който 
ги притежава, не може да бъде студен, 
зъл и злопаметен!

         Честит празник, самодейци!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, 
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ!

Приет е бюджетът на Община Искър за 2020 г.

На свое извънредно заседание на 11.02.2020 г., Общински съвет – Искър прие бюджета на община 
Искър за 2020 г. Чрез неговите инструменти местната власт се стреми да осигури нормалното 
функциониране на всички обществените структури. Средствата, предвидени за тази година, възлизат на 6 
822 662 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 3 571 460 лв. и местни дейности – 3 251 202 лв. 
Една от основните цели на администрацията и през тази бюджетна година, е повишаване нивото на 
събираемост от местни данъци и такси, поради нарастващите потребности на населението от по-добри и 
качествени услуги.



Брой	116,		февруари,	2020	г. Брой	116,		февруари,	2020	г.

Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър
През месец февруари 2020 година в Народно 

читалище „Ламби Кандев-1893“ беше възродена 
традицията „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, а 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.

Възраждането на една позабравена традиция – 
това беше представено от групата на 14 февруари 
2020 година. Групата за автентичен фолклор за 
пръв път от години заряза на лозовият масив на 
винопроизводителя Милослав Ангелов.  
Пременени в народни носии мъжете от групата 
пяха, наричаха за плодородие и здраве, да ражда 
лозето, да има вино за стопаните. Интересни бяха 
и обредните пити и печената кокошка, която  
представителите на читалището и домакините 
бяха подготвили на тържествената трапеза. Накрая се изви и кръшно хоро. След ритуала и наричанията тържеството продължи 
във винарската изба “Ескус“  на  Милослав Ангелов  и неговото семейство с богата трапеза и веселие  под мотото: „Време ни е за 
възраждане. Време ни е за българско вино“.

Народно читалище „Христо Ботев-1924” – с. Долни Луковит
Участие на Фестивал  смесена вокална група "Волна песен" във 

за стари градски песни „Спартак Бутански”- Кнежа 
Заслужено I-во място плакет и грамота.

Трифон Зарезан 

Празник на лозарите, кръчмарите и градинарите. По стара 
българска традиция всяка година на 14 февруари в селото ни се 

празнува този празник.�Тази година ритуалът "Зарязване" бе 
извършен в дома на гостоприемните стопани Гина и Дани 

Йоловски.

147 г. БЕЗСМЪРТИЕ 

„НЕМУ РАВЕН ДРУГ НЯМАШЕ…"
Кът за великия син на България, подреден на видно 

място в библиотеката

Средно училище „Христо Смирненски” – гр. Искър

  Учениците от седмите  класове и техните преподаватели – Елена 
Доковска – главен учител по математика, Мариана Тодорова – 
старши учител по история и цивилизация и Весела Цветанова -  
учител ЦДО при Средно училище „Христо Смирненски” – гр. 
Искър,  проведоха интерактивен бинарен урок на тема 
,,Математика и история – две науки, един свят“. Седмокласниците 
показаха завидни умения, знания и ентусиазъм по съответните 
предмети. С решаването на математически задачи достигнаха до 
важни исторически събития от историята за България. С 
проведения урок се провокира творческото мислене, желанието на 
учениците да участват в такива уроци. 

Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит
Ти ни трябваш и днес, Апостоле!

Тази година се навършват 147 г. от гибелта на Левски. По този 

повод бяха организирани различни мероприятия за ученицте. В 

час по история учениците от VII клас проведоха беседа за 

живота и делото на Васил Иванов Кунчев, а учениците от 

начален етап на образование гледаха презентация посветена на 

живота и делото на Апостола на свободата. В часа на класа на  

учениците от V, VI и VII клас беше представена презентация, 

посветена на най-великия българин. На 19.02.2020 г. се състоя 

патронния празник на училището, в който учениците пяха, 

танцуваха и рецитираха стихотворения, посветени на Васил 

Левски.
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