
Брой	135,	септември	2021	г.

Свърши лятото, а с него си отиде и дългата лятна ваканция. Отново на 15 септември отвориха 
врати училищата, за да приветстват своите ученици и този ден се превърна в истински 
празник, отбелязан с песни, стихове и танци.

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!



НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър
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НЧ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ - 1926", с. Староселци

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1924“, с. Долни Луковит

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

ИНФОРМАЦИЯ за Допълнително споразумение №3  към Договор №BG05FMOP001-5.001-0003-c03 
 по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 “ 

На 29.09.2021 г. Община Искър подписа с Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска 
интеграция“. Допълнително споразумение №3 към Договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C03, който се изменя от Управляващия орган на Договор 
№BG05FMOP001-5.001-0003-C04. 

Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване 
на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С Допълнително споразумение №3 се изменя срока на изпълнение на дейностите, който се удължава до 10.12.2021 г., общия размер на финансова подкрепа в 
размер на 56 311,20 лв. и на 237 работните дни. 

Социалната услуга се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Искър към община Искър. 
По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър.
Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна 

ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. В условията на 
извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат 
храна, която получат и в дома си. 

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга предоставена му 
безвъзмездно, не може да получава същата, безвъзмездно друга социална услуга. 

От 2015 година Община Искър успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На 16.09.2021 г. във фоайето на Народни 
читалище „Ламби Кандев-1893“, 
г р . И с к ъ р  бе ш е  от к р и т а  п ъ р ва  
самостоятелна изложба от картини на 
Румен Косташки (9 год.) и Таня 
Косташка (11 г.). Талантливите деца 
посещават Арт-школа „Колорит“, 
гр.Плевен от 2 години, а техен 
ръководител е г-жа Майа Ананиева. 
Румен и Таня имат много национални и 
международни награди, а рисунка на 
Таня печели конкурс за коледна 
картичка на Уницеф за 2020 год.
Изложбата ще бъде обогатявана 
периодично с нови творби на младите 
художници, а всички желаещи да я 
разгледат, имат възможност да го 
направят всеки работен ден от 08:30 до 
17:30 часа.

ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1905", с. Писарово
Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“, 
с.Писарово бе поканено и тази година от 
нашите приятели от с. Буковец на Фолклорният 
им Фестивал ,,ТЪПАН БИЕ,ХОРО СЕ 
ВИЕ,ПЕСЕН СЕ ПЕЕ ,БУКОВЕЦ СЕ ВЕСЕЛИ- 
БЪЛГАРСКОТО ДА СЪХРАНИ ". Във 
Фестивала отново взе участие Цветан 
Близнашки, който представи нашето Читалище 
достойно - разигра и изправи публиката на 
крака. 

През този месец читалищната 
библиотека получи и много 
дарения на книги от: Илиян 
Паковски, Боряна Симеонова, 
Илийка Ганова, Гено Дилов, 
Борис Борисов и Пламен 
Цонков, за което ръководството 
на Читалището им благодари!

Вокална група „Наслада" при Народно читалище „П.Р.Славейков-1926", 
с.Староселци  взе участие в онлайн фестивал на Българската Патриотична песен 
„За теб, България", с.Сушица, за което завоюва първо място и златен медал.

На 21 септември децата от Детска градина "Щастливо детство"- с.Долни Луковит посетиха библиотеката 
при Народно читалище "Христо Ботев-1924" по повод кампанията „Походът на книгата".

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ

На 22 септември се навършиха 100 
години от кончината на Иван Вазов – 
поет, писател, драматург, наричан още 
"Патриарх на българската литература".
100 години от неговото БЕЗСМЪРТИЕ.

През месец септември в Народно читалище “Ламби Кандев-
1893“ беше организирана изложба на открито „Моето красиво 
лято“ с рисунки и колажи на деца - участници в Лятната 
занималня. Журито награди и участника в конкурса 
„Нарисувай усмивка“ Венелин Антонов, който нарисува 
красива картина, използвайки своите  детски ръчички.

През месеца читалището получи голямо 
дарение от нашата съгражданка 
Надежда Фотева – красива риза и битови 
престилки, които ще бъдат използвани 
при изявите на самодейните колективи и 
за музейното сбирка. Благодарим на 
дарителката!

Но несъмнено най- големият успех  на 
самодейните колективи в читалището са 
грамотите и наградите от Националния 
фестивал “От Тимок до Вита“ в село Черни 
Вит – 1, 2 и  3 място и  много грамоти. Отлично 
се представи нашият съгражданин Цветан 
Близнашки, който завладя публиката, въпреки 
лошото време и при изпълнението му 
публиката изви кръшно хоро, добре се 
представиха и децата от група „Искрици“, 
които заеха престижното второ място, а Румен 
Марков се класира трети в своята група.

В Дневния център  на читалището е 
отредено място и  за  клуба  по 
изобразително изкуство „Карандаш“ 
където е подредена изложбата на 
неговият ръководител Румен Марков.
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НЧ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ - 1926", с. Староселци

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1924“, с. Долни Луковит

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
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 по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 “ 
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интеграция“. Допълнително споразумение №3 към Договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C03, който се изменя от Управляващия орган на Договор 
№BG05FMOP001-5.001-0003-C04. 

Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване 
на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С Допълнително споразумение №3 се изменя срока на изпълнение на дейностите, който се удължава до 10.12.2021 г., общия размер на финансова подкрепа в 
размер на 56 311,20 лв. и на 237 работните дни. 

Социалната услуга се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Искър към община Искър. 
По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър.
Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна 

ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. В условията на 
извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат 
храна, която получат и в дома си. 

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга предоставена му 
безвъзмездно, не може да получава същата, безвъзмездно друга социална услуга. 

От 2015 година Община Искър успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На 16.09.2021 г. във фоайето на Народни 
читалище „Ламби Кандев-1893“, 
г р . И с к ъ р  бе ш е  от к р и т а  п ъ р ва  
самостоятелна изложба от картини на 
Румен Косташки (9 год.) и Таня 
Косташка (11 г.). Талантливите деца 
посещават Арт-школа „Колорит“, 
гр.Плевен от 2 години, а техен 
ръководител е г-жа Майа Ананиева. 
Румен и Таня имат много национални и 
международни награди, а рисунка на 
Таня печели конкурс за коледна 
картичка на Уницеф за 2020 год.
Изложбата ще бъде обогатявана 
периодично с нови творби на младите 
художници, а всички желаещи да я 
разгледат, имат възможност да го 
направят всеки работен ден от 08:30 до 
17:30 часа.

ИЗЛОЖБА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ - 1905", с. Писарово
Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“, 
с.Писарово бе поканено и тази година от 
нашите приятели от с. Буковец на Фолклорният 
им Фестивал ,,ТЪПАН БИЕ,ХОРО СЕ 
ВИЕ,ПЕСЕН СЕ ПЕЕ ,БУКОВЕЦ СЕ ВЕСЕЛИ- 
БЪЛГАРСКОТО ДА СЪХРАНИ ". Във 
Фестивала отново взе участие Цветан 
Близнашки, който представи нашето Читалище 
достойно - разигра и изправи публиката на 
крака. 

През този месец читалищната 
библиотека получи и много 
дарения на книги от: Илиян 
Паковски, Боряна Симеонова, 
Илийка Ганова, Гено Дилов, 
Борис Борисов и Пламен 
Цонков, за което ръководството 
на Читалището им благодари!

Вокална група „Наслада" при Народно читалище „П.Р.Славейков-1926", 
с.Староселци  взе участие в онлайн фестивал на Българската Патриотична песен 
„За теб, България", с.Сушица, за което завоюва първо място и златен медал.

На 21 септември децата от Детска градина "Щастливо детство"- с.Долни Луковит посетиха библиотеката 
при Народно читалище "Христо Ботев-1924" по повод кампанията „Походът на книгата".

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ

На 22 септември се навършиха 100 
години от кончината на Иван Вазов – 
поет, писател, драматург, наричан още 
"Патриарх на българската литература".
100 години от неговото БЕЗСМЪРТИЕ.

През месец септември в Народно читалище “Ламби Кандев-
1893“ беше организирана изложба на открито „Моето красиво 
лято“ с рисунки и колажи на деца - участници в Лятната 
занималня. Журито награди и участника в конкурса 
„Нарисувай усмивка“ Венелин Антонов, който нарисува 
красива картина, използвайки своите  детски ръчички.

През месеца читалището получи голямо 
дарение от нашата съгражданка 
Надежда Фотева – красива риза и битови 
престилки, които ще бъдат използвани 
при изявите на самодейните колективи и 
за музейното сбирка. Благодарим на 
дарителката!

Но несъмнено най- големият успех  на 
самодейните колективи в читалището са 
грамотите и наградите от Националния 
фестивал “От Тимок до Вита“ в село Черни 
Вит – 1, 2 и  3 място и  много грамоти. Отлично 
се представи нашият съгражданин Цветан 
Близнашки, който завладя публиката, въпреки 
лошото време и при изпълнението му 
публиката изви кръшно хоро, добре се 
представиха и децата от група „Искрици“, 
които заеха престижното второ място, а Румен 
Марков се класира трети в своята група.

В Дневния център  на читалището е 
отредено място и  за  клуба  по 
изобразително изкуство „Карандаш“ 
където е подредена изложбата на 
неговият ръководител Румен Марков.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
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Р Е Ш Е Н И Е № 290/28.09.2021 год.

РАЗДЕЛ II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И 
НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 
УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ, се изменя както следва:

  � По буква „Б“. Продажба на имоти общинска собственост  било 
225119.30 става 365719.30� � � �      

            РАЗДЕЛ ІІІ. 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

По буква ”Б” – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ 
ДА ПРОДАДЕ” се допълва т.т. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 както 
следва:

т.12. Продажба на ПИ № 55782.500.282 с площ 2276 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Ливадите“           - 3700.00 лв.

т.13. Продажба на ПИ № 55782.145.376 с площ 2176 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Бановското“.      - 3600.00 лв.

т.14. Продажба на ПИ № 55782.145.631 с площ 574 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Боново“.�               -    900.00 лв.

т.15. Продажба на ПИ № 55782.145.398 с площ 2303 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Чернева млака“.� -   3800.00 лв.

т.16. Продажба на ПИ № 55782.145.590 с площ 1212 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Чернева млака“.� -   2000.00 лв.

т.17. Продажба на ПИ № 55782.145.591 с площ 1828 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Чернева млака“.� -   3000.00 лв.

т.18. Продажба на ПИ № 55782.145.402 с площ 2138 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Чернева млака“.� -   3500.00 лв.

т.19. Продажба на ПИ № 55782.145.22 с площ 9044 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Боновото“.� -  15000.00 лв.

т.20. Продажба на ПИ № 55782.145.387 с площ 1509 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Бановско“.          -  2500.00 лв.

т.21. Продажба на ПИ № 55782.145.388 с площ 2203 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Бановско“.  �  -  3600.00 лв.

т.22. Продажба на ПИ № 55782.145.382 с площ 1557 кв.м., с НТП „Ливада“, 
кат.трета в местността „Бановско“.� -   2500.00 лв.

т.23. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ V-871 с площ 1000 кв.м. и построената в него двуетажна 
нежилищна сграда със ЗП 378 кв.м., кв.38 по плана на с.Долни Луковит  - 20000.00 
лв. 

т.24. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ IV-871 с площ 7000 кв.м., кв.38 по плана на с.Долни Луковит  -  
36500.00 лв.                                                                                                  

т.25. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ VI-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит    
- 20000.00 лв. 

т.26. Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ УПИ VII-871 с площ 3972 кв.м., кв.38 по плана на с.Долни Луковит     
- 20000.00 лв. 

Р Е Ш Е Н И Е № 291/28.09.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ІV-871 с площ 7000 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит.
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ ІV-871 с 

площ 7000 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, на стойност – 28000.00 
/двадесет и осем хиляди/ 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 № 292/28.09.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ V-871 с площ 1000 кв.м. и построената в това дворно място 
двуетажна нежилищна сграда със ЗП 378 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ V-871 с 
площ 1000 кв.м. и построената в това дворно място двуетажна нежилищна сграда 
със ЗП 378 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, на стойност – 19000.00 
/деветнадесет хиляди/ 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 № 293/28.09.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VІ-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит.
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ VІ-871 с 

площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, на стойност – 15900.00 
/петнадесет хиляди и деветстотин/ 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 № 294/28.09.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VІІ-871 с площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни 
Луковит.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ VІІ-871 с 
площ 3972 кв.м. в кв.38 по плана на с.Долни Луковит, на стойност – 15900.00 
/петнадесет хиляди и деветстотин/ 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 № 295/28.09.2021 год.
1.Да се изработи проект за изменение на ОУП и Специализиран ПУП-ПЗ по 

чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на 
техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна 
инфраструктура и др.)  за  ПИ с идентификатори 55782.500.69; 55782.500.70 и 
55782.500.71 в землището на гр.Искър.

2.Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на ОУП и 
Специализиран ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за 
необходимите мрежи и елементи на техническата инфраструктура 
(електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура и др.) за ПИ с 
идентификатори 55782.500.69; 55782.500.70 и 55782.500.71 в землището на 
гр.Искър.

3.Общински съвет гр. Искър, на основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ допуска 
изготвянето на проектите за изменение на ОУП и Специализираният ПУП-ПЗ по 
чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на 
техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна 
инфраструктура и др.) по т.1 да се извърши едновременно при условията и по реда 
за съответния план, предвидени в закона, като Специализираният ПУП-ПЗ по 
чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на 
техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна 
инфраструктура и др.)  се одобрят след одобряване изменението на ОУП.

4.Проектите за изменение на ОУП и Специализираният ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 
от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на техническата 
инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура 
и др.) за ПИ с идентификатори 55782.500.69; 55782.500.70 и 55782.500.71 в 
землището на гр.Искър  да се изготвят при спазване заданието по чл.125 от ЗУТ, 
Решение № ПН 36 /2016г. на Директора на РИОСВ – Плевен за одобряване на 
инвестиционно предложение за „Разработване на кариера за добив на строителни 
материали (пясък и чакъл) от находище „Пладнището“, разположено в землището 
на гр. Искър, община Искър, област Плевен“ и останалата относима нормативна 
уредба.

5.Възлага на Кмета на Община Искър да извърши всички необходими действия 
по съгласуване, обявяване, одобряване и влизане в сила на устройствените планове

Р Е Ш Е Н И Е № 296/28.09.2021 год.
1. Дава съгласие срокът на Договор № Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на 

поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с. Долни Луковит, стар № 
053012 по КВС с площ 102,318 дка и начин на трайно ползване „Нива“, категория 3 
в местност „Гостилска бара“ да бъде удължен с още 5 (пет) стопански години, а 
именно  2021 - 2026;

2. Определя наемна цена за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 
22438.53.12 по КККР на с. Долни Луковит в размер на 100,00 лв./дка.;

3. Имотът да се отдаде под наем за зеленчукопроизводство;
4. Възлага на кмета на общината да сключи Допълнително споразумение към 

Договор Д-ОА-206 от 08.10.2020 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 
22438.53.12 по КККР на с. Долни Луковит с наемна цена съгласно т. 2 от 
настоящето решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 297/28.09.2021 год.
1.Дава съгласие за започване на процедура по чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна на 

НТП на ПИ с идентификатор 55782.145.151 с площ 19245 кв.м., в местността 
„Въчковското“ от „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и поземлен 
имот с идентификатор 55782.145.445 с площ 6668 кв.м. с НТП „За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение“ в землището на гр.Искър, в местността „Боново“ 
в НТП „Селскостопански, горски, ведомствен път“

2.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

Р Е Ш Е Н И Е № 298/28.09.2021 год.
Приема информацията за паралелките под минималния норматив в училищата 

през учебната 2021/2022 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 299/28.09.2021 год.
1.Разрешава сформиране на маломерните паралелки в Средно училище „Христо 

Смирненски“ гр.Искър за учебната 2021/2022 година, както следва:
-II „а“ клас с 15 ученици;
-II „б“ клас с 15 ученици;
-III „а“ клас с 14 ученици;
-III „б“ клас с 14 ученици;
-VI „а“ клас с 15 ученици;
-VII „б“ клас със 17 ученици;
-X „а“ клас с 16 ученици;
-X „б“ клас с 16 ученици;
-XII „а“ клас с 13 ученици;
-XII „б“ клас с 12 ученици.
2.Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнително средства.
Р Е Ш Е Н И Е № 300/28.09.2021 год.
1. Разрешава сформиране на маломерните паралелки в Основно училище „Васил 

Левски“ с.Долни Луковит за учебната 2021/2022 година, както следва:
III клас – 15 ученици;
IV клас – 10 ученици;
V клас – 12 ученици;
VI клас – 11 ученици;
VII клас – 11 ученици;
2.Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнително средства.
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