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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ИСКЪР

Учениците в СУ „Христо Смирненски“ отбелязаха деня на 
народните будители - 1 ноември. Учениците от 4 клас разказаха на 
първокласниците за празника и припомниха имената и делото на 
бележитите българи, които са съградили и съхранили българския дух 
и самосъзнание през вековете – Св.св. Кирил и Методий, Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Христо Ботев, 
Васил Левски, Добри Чинтулов. Третокласниците изготвиха постери, 
първи и втори клас изгледаха презентации и представиха своите 
творения за видни българи. Всички ученици от началните класове 
изработиха книгоразделители с информация за народните будители.

Специален поздрав към всички ученици, учители и приятели на 
СУ „Христо Смирненски“ отправиха четвъртокласниците с песента 
„Ден на народните будители”.

Баща е звание, благословия. Не дълг, не компромис, не чест. Тази 
благословия се заслужава, не се дава. От съдбата. И от децата... През 
„Седмицата на бащата”, татковците и другите значими за децата мъже 
успяха да открият още повече възможности за щастливи мигове с 
децата и семействата си, с другите бащи и с приятелите на децата си. 
„Седмицата на супертатковците" завърши. Тя беше запомняща се за 
учениците от начален етап на СУ „Христо Смирненски”- гр. Искър, 
които изработиха колажи и снимки, донесоха предмети, които 
символизират бащите или тяхното семейство. Те разказаха защо тези 
предмети са важни и скъпи, и как са ги получили. Всички разбрахме 
колко значими са татковците. Радваме се, че са толкова отговорни и 
съпричастни към живота на своите деца, нека продължават да са 
гордост, опора и пример за тях!

„Аз мога да променя света с моите ръце“ под този надслов 
учениците от СУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър организираха 
инициатива по повод 16 ноември – Международния ден на 
толерантността. В седмицата на добротата и толерантността, 
учениците ни създадоха своя дъга на толерантност, предавайки си 
щафетата, от час в час, като поставиха своите послания за добро, 
приятелство и емпатия върху стената на толерантността. Браво, скъпи 
деца! Светът ще стане по- добър, благодарение на Вас!

Учениците в СУ „Христо Смирненски” се хранят вече в изцяло 
нов интериор и с подновени мебели и оборудване. Всеки ден над 140 
деца влизат в училищния стол. Освен това в кухнята на училището 
всеки ден се приготвя тристепенно меню, като се спазват всички 
изисквания за здравословно хранене. Използват се само продукти по 
БДС, по специален рецептурник на здравното министерство се 
определят менютата от екип от специалисти. Храните са така 
подбрани, че да не се повтарят и това прави храненето разнообразно. 
Разходите са изцяло за сметка на училището, което доста облекчава 
родителите.

По решение на Генералната асамблея на Организацията на 
обединените нации, всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва 
Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия. Във връзка с отбелязване на този ден, през седмицата 
15.11.2021г.-19.11.2021г. в СУ „Христо Смирненски”, гр. Искър бяха 
проведени мероприятия, под ръководството учителите и комисията по 
БДП. В час на класа класните ръководители припомниха на учениците 
защо се отбелязва този ден и ги запознаха с последиците от 
неразумното шофиране и неправилното пресичане. Във фоайето на 
училището бе подреден кът с материали на тема „Мир на пътя” и 
изложба с рисунки на ученици от началните класове. Учениците от 1 и 
2 клас си припомниха правилата за безопасно пресичане и проведоха 
практическо занятие на тема „Безопасния път от училище до дома“. 

С проведените инициативи ученици и учители от училище 
изразиха своята почит към хилядите загинали по пътищата на 
страната и своята признателност към тези, които ежедневно се борят 
за намаляване на жертвите на ПТП.
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МЕТАЛНО СЪРЦЕ „ЗАТУПТЯ“ 
В СЕЛО ПИСАРОВО

Село Писарово се включи в кампанията 
„Капачки за бъдеще“. По случай празника 
на населеното място, който беше в края на 
миналия месец, в центъра беше 
поставено метално сърце за събиране на 
пластмасови капачки. Сърцето е дарение 
от инж.Веселин Георгиев, чиито корени 
са от Писарово. Кметът г-н Семьон Вълов 
изказва своята благодарност към инж. 
Георгиев, за направеното дарение и 
възможността селото да се включи в тази 
благородна кампания.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ-1905", С.ПИСАРОВО
През изтеклия ме сец нашето 

Читалище получи като дарение от 

Съюза на народните читалища 

Сборник с материали посветени на 

30-годишнината от възстановяването 

на ,,Съюза на народните читалища“. 

Също така през този месец получихме 

книги за библиотеката от наши 

съгражданки Пенка Дичева и Златка 

Досева, за което им благодарим!

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, ГР.ИСКЪР
Месец ноември започна с представяне на писателя Карло Колоди, роден 
на 24 ноември 1826 година /по случай 195 годишнината му /  и неговият  
герой дървеното човече  Буратино . За да зарадваме децата изнесохме 
неговата приказка на открито пред читалището, за да могат децата да се 
срещнат с героите!

24 ноември  - приказки на открито - Презентация – 
Среща с вълшебника Карло Колоди

     За 1-ви ноември - Деня на народните будители в 
библиотеката беше подредена изложба „Поклон 
пред вас, будители народни“.
    Връчени бяха грамотите: Най-добър читател, 
Най - активен млад читател, Най-добър малък 
читател и Будител на годината  на: Марийка 
Лишовска, Димитър Пеловски, Десислава 
Вълковска и Румен Марков.

Денят на християнското семейство – 21 ноември беше отбелязан с 
изложба на открито и запознаване на децата с това  как да изработят 
в къщи картички и да зарадват с тях семейството си.

Започна и трескава подготовка за коледните и новогодишни 
празници с обръщение към децата от Дядо Коледа „Не е вярно, че 
Дадо Коледа няма да има. Въпреки мерките и ограниченията за 
Короновируса добрият Дядо спазва всички правила за безопасност 
и ще посети децата в къщи. А фоайето на читалището ще грейне с 
празнична украса, на която децата могат да се порадват…. 

Следват още изненади, които екипът  на читалището е приготвил за 
децата !!!
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Всяка година на 1 ноември България чества Деня на народните будители - 
празник ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници 
и революционери! За отбелязване на празника, учениците от 2 клас под 
ръководството на г-жа Ралица Свиленска, посветиха седмицата от 25.10 
до 29.10 на техния живот и дело. Те се докоснаха до тези личности като 
изработиха красиви табла, а също оцветиха и ликовете им. 
Второкласниците поздравиха най-малките ученици от 1 клас с рецитал 
от стихотворения, посветени на делото на великите българи, а 
останалите ученици отбелязаха празника с различни инициативи.

Учениците от 1-4 клас се включиха в инициативата: 
" Купи една книга. Дари я на своето училище". Всеки 
клас подреди кът с дарените книги.

По инициатива на клуб "Млад 
природолюбител" в ОУ "Васил 
Левски" се проведе дефиле на дрехи от 
отпадъчни материали под мотото: „Да 
кажем не на пластмасата”. След 
часовете  дефилириха ученици 
облечени в пъстри дрехи от найлон, 
пластмаса, фолио и картон. С много 

въображение и усмивки, децата показаха, че рециклирането може да бъде 
модерно. Те създадоха и представиха серия от дрехи и аксесоари, 
направени от ненужни вещи.

П о  р е ш е н и е  н а  
Генералната асамблея на 
О р г а н и з а ц и я т а  н а  
обединените нации всяка 
трета неделя от месец 
ноември е определена 
като Световен ден на 
в ъ з п о м е н а н и е  з а  
ж е р т в и т е  о т  
п ъ т н о т р а н с п о р т н и  
произшествия.
Учениците от втори клас 
активно се включиха в 
инициативата изложба от рисунки на тема: "Движа се безопасно" и 
"Не на войната по пътищата".
Те проведоха беседа на тема: " Как да пресичаме безопасно" и 
стигнаха до извода, че от нас зависи да намерим верния път към 
опазването на здравето и живота.

В час по Технологии и 
п р ед п р и е м ач е с т в о  и  
Изобразително изкуство 
учениците от 3 и 4 клас 
изработиха възрожденски 
къщи и рисуваха своите 
семейства. Те проведоха 
беседа за българските 
традиции и добродетелите 
на семейството. Всички 
тези инициативи бяха 
посветени да Деня на 
християнското семейство.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ1924” – С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

Цветя за Вас, Будители народни
Цветя за Вас, Будители народни,
прекланям се пред Вас на този ден.
Защото с мисли благородни
всеки миг е озарен.
От плодовете на вашето призвание
нашия език до днес е жив.
Благодарение на вашето старание
светът е толкова красив.                                    
Културата ни оцеля през вековете
и заслугата отново е за Вас.
Ето затова поднасям цвете,
защото мислено сте с нас.

На 9 ноември през 1880 г, в Жеравна е роден 
Йордан Йовков. Учи първоначално в 
Жеравна, а след това завършва основното си 
образование в Котел. Завършва гимназия в 
София в 1900 година. Учителят му по 
литература – поетът Иван Грозев, му 
предсказва бъдеще на писател.
Той умира на 15 октомври 1937 година . 
Поклон пред този голям писател, класик на 
българската литература!

1 ноември - Ден на народните будители

                                                                ***
Павел Вежинов е литературният псевдоним на българския писател-белетрист и 
сценарист Никола Делчев Гугов. Той е роден на 9 ноември 1914 г. в София.  
Вежинов израства в Драз махала. Завършва Първа мъжка гимназия. 
В началото на 30-те години на ХХ век сътрудничи на изданията „Жупел“, 
„РЛФ“, „Щит“, „Изкуство и критика“ и др., през 1938–1944 г. следва философия 
в Софийския университет. През 1938 г. излиза първият му сборник разкази 
„Улица без паваж“, а през 1943 г. – „Дни и вечери“. Член на БКП от 1944 г. 
От есента на 1944 г. участва във Втората световна война като кореспондент и 
главен редактор на вестник „Фронтовак“. Въплътява впечатленията си от 
живота на българската армия в поредица от разкази в повестите „Златан“ и 
„Втора рота“, като последното произведение спечелва значителна популярност 
и е преиздавано няколко пъти.. 
 От 1972 г. е главен редактор на списание „Съвременник“ и член на Бюрото на 
Управителния съвет на Съюза на българските писатели. 
Почива внезапно на 20 декември 1983 г.
Поклон!

Получени грамоти на деца от 

с. Долни Луковит, участвали 

във Фото-конкурс на снимки и 

рисунки на тема "Есента през 

моят поглед"- с. Асеновци.

                                     ***
На 22 ноември 1913 г., в Руска Бела е 
роден Асен Иванов Босев той е 
български поет, автор на детско-
юношеска литература, журналист и 
преводач от руски език. Творчеството 
му за деца се отличава с хумора си.

„Най- доброто образование се получава 
в библиотеките и е безплатно.”- 

Р. Бредбъри
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     Р Е Ш Е Н И Е № 318/30.11.2021 год.
1. Приема промяната в размера на средствата предвидени за придобиване на ДМА, Придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община 

Искър за 2021 г. към 30.11.2021 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 № 319/30.11.2021 год.
Приема базисни наемни цени, които ще се използват като начална наемна цена при провеждане на процедури за отдавани под наем на общински 

недвижими имоти през 2022  год., съгласно Приложение – 1.
     Р Е Ш Е Н И Е № 320/30.11.2021 год.
            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 „А“ - „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ“ се допълва с т.5, както следва:
5. Предоставя на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Кнежа, безвъзмездно право на  ползване за срок от 5 (пет) години част от имот – частна общинска 

собственост със застроена площ 87 кв.м., представляващи помещения от първи етаж  на административна сграда с обща РЗП 294 кв.м., находяща се в УПИ 
III-1028,1029,1030 в кв.67А по плана на гр.Искър.

По буква ”Б” – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ” се допълва т.28, както следва:
т.28. Продажба на УПИ I-808 с площ 770 кв.м., находящ се в кв.111 по плана на с.Писарово.�                                                                                                   

- 2600.00 лв.
     Р Е Ш Е Н И Е № 321/30.11.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-808 с площ 770 кв.м., находящ се в кв.111 по плана 

на с.Писарово.   
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ I-808 с площ 770 кв.м., находящ се в кв.111 по плана на с.Писарово, на стойност – 

2600.00 /две хиляди и шестстотин/ 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 № 322/30.11.2021 год.
1. Дава съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на  ползване за срок от 5 (пет) години на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Кнежа, част от 

имот – частна общинска собственост с площ 87 кв.м., представляващи помещения от първи етаж  на административна сграда с обща разгъната застроена 
площ /РЗП/ 294 кв.м., находяща се в УПИ III-1028,1029,1030 в кв.67А по плана на гр.Искър.

2.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
     Р Е Ш Е Н И Е № 323/30.11.2021 год.
1. Да се изработи проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура (комуникационно-

транспортен план) в обхват ПИ 55782.145.22 и 55782.145.30, м.Боновото, землището на гр.Искър, община Искър, област Плевен.
2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата 

инфраструктура (комуникационно-транспортен план) в обхвата на ПИ 55782.145.22 и 55782.145.30, м.Боновото, землището на гр.Искър, община Искър, 
област Плевен.

3. Проектът за ПУП-ПП да се изработи при спазване на заданието по чл.125 от ЗУТ, изискванията на протокол за предварителен оглед № 24/18.10.2021 г. 
на Областно пътно управление-Плевен и решение № ПН 2-2 от 2019 г. на РИОСВ-Плевен по оценка на въздействието на околната среда.

4. 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 № 324/30.11.2021 год.
Одобрява изменение на ОУП на община Искър на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗУТ в обхвата на концесионната територия на находища за 

подземни богатства „Пладнището“ и „Феникс“, разположени в землището на гр. Искър. С изменението на ОУП концесионната територия на находища 

„Пладнището“ и „Феникс“ се определя като „кариера“ с право на промяна на предназначението на имотите в обхвата �.
     Р Е Ш Е Н И Е № 325/30.11.2021 год.
1. Общински съвет гр. Искър на основание чл. 124А, ал. 1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП-ПЗ за територията на ПИ с идентификатори 55782.47.64 в 

м. „Средните обори“ в землището на гр. Искър.
За територията в обхвата на плана да се установи устройствена зона от разновидност „предимно производствена устройствена зона“ със „свободно 

застрояване“ (чл. 71, ал. 2 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ) и нормативи за застрояване съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.
Към проекта за ПУП-ПЗ да се разработят необходимите парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура.
Проекта за ПУП-ПЗ да се съгласува със заинтересованите централни и териториялни администрации и специализирани контролни органи по реда на чл. 

127, ал. 2 от ЗУТ, преди внасянето му за одобряване в община Искър.
2. Одобрява Заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПЗ за територията на ПИ с идентификатори 55782.47.64 в м. „Средните обори“ в 

землището на гр. Искър.
     Р Е Ш Е Н И Е № 326/30.11.2021 год.
Приема план за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Искър.
     Р Е Ш Е Н И Е № 327/30.11.2021 год.
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2022 г.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договори при необходимост с народните читалища във връзка с изпълнението на програмата, съгласно чл.26а, 

ал.3 от Закона за народните читалища.
     Р Е Ш Е Н И Е № 328/30.11.2021 год.
І. Предоставя мандат на инж.Валентин Василев Йорданов  - Кмет на Община Искър: 
Да представлява Община Искър на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание Асоциацията по ВиК – Плевен, което ще се проведе на 

20.12.2021 год. от 10:00ч. в Заседателната зала на сградата на Областна администрация – Плевен, пл. Възраждане.
Да гласува по предложения дневен ред:
1. Съгласуване на Бизнес – план на „ВиК“ ЕООД – Плевен за регулярен период 2022-2026 година на основание чл.6.4/д/ - /е/ от договора за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на водоснабдителните и канализационни услуги. ;
2. Съгласуване на Договор между „ВиК“ ЕООД – Плевен и „ВиК“ - АД Ловеч, сключен за доставка на вода от „ВиК“ АД – Ловеч – посредством ВС „Черни 

Осъм“ и „ВС „Златна Панега“, в съответствие с чл. 5, ал. 3 от Наредба 4/2004 год.;
ІІ. Като резервен член за представител на Община Искър предоставя мандат на инж. Валя Вълова Костова  - Директор Дирекция „Социално-

икономическо развитие, териториално и селищно устройство“,  със същите права и задължения. 
     Р Е Ш Е Н И Е № 329/30.11.2021 год.
1. Определя месечна финансова помощ на хора, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в размер на 100.00 (сто) лева.
2. Месечната финансова помощ по т.1 да се предоставя на граждани от Общината, подложени на хемодиализа срещу представен документ (фактура) за 

закупени консумативи.
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