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„Ден на розовата фланелка“
В с я к а  п о с л е д н а  с р я д а  о т 

февруари се отбелязва Световният 
ден против тормоза в училище, 
известен като „Ден на розовата 
фланелка“. Училищният тормоз се 
изразява в обиди, подигравки, 

измисляне на прякори, блъскане, удряне, взимане 
насилствено на пари, отправяне на заплахи за 
саморазправа в случай, че някой разбере за това…

Поради страх или друга причина повечето деца 
жертви на училищен тормоз не споделят с родителите 
или учителите си това.

Ние от Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните ви призоваваме да си подадем ръка и да 
бъдем заедно срещу агресията, която ни залива 
отвсякъде. Винаги промяната се прави от младите – а 
вие, мили ученици, сте младото поколение на нашата 
България! За да я променим и да живеем добре, трябва да 
дадем отпор на насилието, тормоза и агресията! Има 
смисъл!

„Денят на розо-
в ат а  фл а н е л к а “ 
беше отбелязан в 
двете училища в об-
щината с редица 
инициативи на уче-
ниците и учителите. 

В  С р е д н о 
училище „Христо 
С м и р н е н с к и “ , 
г р . И с к ъ р  п о 
радиоуредбата на 
училището Весе-

лина Атанасова – председател на Училищния парламент 
запозна всички ученици откъде идва идеята да се 
обличаме в розово.  Брошури с правила бяха 
разпространени из учениците в прогимназиален етап. 
Четвъртокласниците изслушаха с интерес препоръките 
на представителите на училищния парламент да са 
толерантни, да проявяват разбиране и съпричастност. 
Всички малки ученици от начален етап изработиха 
послания с мото „Добрите постъпки се наричат…“. За 
финал в двора на училището бе осъществен флашмоб с 
балони – да бъдем приятели.

„Не на тормоза и агресията, НО не за ден!“ под това 
мото се проведоха инициативите в Основно училище 
„Васил Левски“, с.Долни Луковит. Учениците от начален 
курс изработиха табла, плакати и картини с призиви 
против агресията и тормоза в училище, рецитираха 
стихотворения и пяха песни, посветени на добротата и 
приятелството.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ- 1893“ - гр. Искър

  Месец февруари 2022 година в Народно 
читалище „Ламби Кандев- 1893“ започна 
с традицията „зарязване на лозе“ с групата 
за автентичен фолклор при читалището. 
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 лозовия 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. Интересна 
беше и трапезата на ритуала, подготвена от домакините. След 
ритуала и наричанията тържеството продължи във винарската 
изба “Ескус“ на Милослав Ангелов и неговото семейство .

Посетителите на читалището през месец февруари  бяха 
посрещнати във фоайето на читалището от изложбата/ 
Графики/ на ръководителя на клуб Карандаш Румен Марков, 
посветена на живота и дейността на Апостола на свободата - 
Васил Левски.

Библиотеката получи дарение от фирма 
„Ойрошпед“  три книги на Георги Раковски, 
които са били оставени в забвение повече от 
век.  Искрено благодарим на дарителите !

Екипът на Читалището подготви  
и изпрати за участие в конкурси 
през месец  март  мартеници и 
ръчно изработена картичка за                
8 март.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“- гр. Искър
        В навечерието на 149-та годишнина от гибелта на Апостола ученици от Средно училище 
„Христо Смирненски” изразиха своята почит и признателност пред великия българин. В 
седмицата преди 19 февруари учениците, заедно със своите преподаватели изготвиха табла, в 
часовете на класа си припомниха заветите на Левски. Не бяха пропуснати и учениците в 
онлайн обучение. На 18.02.2022г. малките ученици от начален етап декламираха „Обесването 
на Васил Левски” и пяха песни посветени на българския Апостол.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, с. Долни Луковит

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ1924” , с. Долни Луковит

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ-1926”, с. Староселци

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ-1905", с. Писарово

В Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит седмицата 14.02 -18.02.2022 г. беше посветена на 
великия Апостол – Васил Левски. Учениците от начален етап попълниха работен лист, с който обогатиха 
и затвърдиха своите знания за Левски.
Учениците от 3 клас рисуваха на тема:  " Моята родина". Учениците от прогимназиален етап се запознаха 
с живота и делото на Апостола на свободата, а учениците от V и VI клас в часовете по изобразително 
изкуство подготвиха рисунки, посветени на Васил Левски. В седмицата посветена на живота и делото на 
Васил Левски, учениците от 2 клас изработиха табла, с които показват, че той никога няма да бъде 
забравен! Учениците от 3 клас изработиха картички в знак на признателност. 
Възпитаниците на  Основно училище " Васил Левски" се включиха в Националната инициатива за 
отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата. Инициативата е организирана от СУ 
"Свети Паисий Хилендарски"- гр. Пловдив с подкрепата на Министерството на образованието и науката. 
Учениците рецитираха емблематичното стихотворение на Христо Ботев " Обесването на Васил Левски".

По традиция всяка година читалището в с. Долни Луковит 
организира празника „Трифон Зарезан”. Тази година ритуала 
„Зарязване” се извърши на 14 февруари в дома на Дани 
Йоловски.

Трифон Зарезан – денят на виното, лозарите, кръчмарите и 
градинарите. Според православната църква, Свети мъченик 
Трифон е роден около 225г. в село Комсада. Той живее праведно 
и загива заради отказа си да отхвърли християнската вяра. По 
време на гоненията срещу християните светецът е арестуван и 
подложен на мъчения. 

И докато житието на Свети Трифон ни запознава с човек, 
чийто път е изпълнен с много терзания, то народни предания в 
някои части на страната твърдят, че той е бил брат на 
Богородица.

Легендата гласи, че един ден в началото на февруари, докато 
Трифон подрязвал лозето, видял Светата Майка с пеленаче в 
ръце и ѝ се присмял. На Богородица ѝ домъчняло, но нищо не 

отвърнала. Само като минавала покрай 
къщата му, рекла на Трифоница да бяга 
да превърже мъжа си, защото си е 
отрязал носа. Жената се затичала и 
видяла, че Трифон, малко понакривил 
глава, подкастря старите израстъци. 
Той се учудил, като я видял така 
уплашена, а тя набързо споделила 
какво ѝ казала Дева Мария. Трифон 
отново се присмял, казвайки че не е 
пиян, та да си отреже носа. Понечил да 
покаже, замахнал с косера и клъцнал 
носа си – откъдето и наименованието 
на празника – Трифон Зарезан.

Библиотеката при читалището получи дарение от 
,,Ойрошпед" Пловдив и Фондация „Бъдители“. 
То се състои от четири тома, посветени на 200-
годишнината от рождението на Георги Сава 
Раковски! Благодарим на дарителите !

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
„Ти ни трябваш и днес Апостоле, да ни кажеш ни 
трябваш Апостоле, как се люби народ Апостоле, 
как се служи на род Апостоле, как се дава живот 
Апостоле, за живота живот Апостоле”
149 години БЕЗСМЪРТИЕ.  Поклон!

През този месец библиотеката получи дарение от ,,Ойрошпед" Пловдив 
и Фондация „Бъдители“ на четиритомника посветен на 200-
годишнината от рождението на Георги Сава Раковски ! 
Също така отбелязахме 14 февруари -празникът на виното и деня на 
лозаря  – Свети Трифон Зарезан, макар и скромно зарязахме за здраве и 
берекет. Благодарим на нашата съгражданка Илийка Матовска за 
гостоприемството!

Хилядолетна е историята на лозарството и винарството. Чудесният плод на лозето – гроздето, е съпътствал 
човека още от началото на неговото съществуване. Гроздовите семки са намерени в местата, обитавани от 
първобитния човек. Още от дълбока древност човекът е забелязал и обикнал сладкия плод на това растение, а с 
ферментиралия сок е създавал веселия и ознаменувал всичките си празници. По-късно в райони с развито 
лозарство около Средиземно море и по нашите земи се създали богове на веселието и виното. Според 
православния църковен календар св.Великомъченик Трифон е роден около 225г. в малоазиатската провинция 
Фригия. Неговият празник се нарича още „Трифон Зарезан”, поради общоизвестната легенда за светеца, който си 

отрязал носа, когато отишъл да зарязва лозята.
Времето грижливо е скътало този празник, който възхвалява освен гроздето и 

виното и трудолюбието на нашия народ. На този ден в ранни зори стопанката ще 
омеси прясна погача от най-чистото бяло брашно. Ще опече най-тлъстата 
кокошка и ще изпроводи своя стопанин към полето – където са лозята с 
благословията: „На добър берекет!”

Сега в наши дни почитаме празника не на полето, защото в нашето село 
нямаме лозя, но във всеки двор има посадени асми, защото не можем да си представим нашия двор без асмата – 
този неповторим декор на българската къща.

И тази година самодейците от читалището и кметът г-н Людмил Иванов зарязаха традиционно асмата в двора 
на Евелина Стойкова.

И нека ражда земята ни този прекрасен плод – гроздето! Нека да е берекетлия тази година! Нека се засадят 
много лозови пръчки! Нека сме живи и здрави да отгледаме вкусно грозде и пийнем от неговия еликсир – 
винцето. 

                                                                                                        Красимира Илиева - Секретар на НЧ „П.Р.Славейков-1926”
с.Староселци; обл. Плевен
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Библиотеката при читалището получи дарение от 
,,Ойрошпед" Пловдив и Фондация „Бъдители“. 
То се състои от четири тома, посветени на 200-
годишнината от рождението на Георги Сава 
Раковски! Благодарим на дарителите !

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
„Ти ни трябваш и днес Апостоле, да ни кажеш ни 
трябваш Апостоле, как се люби народ Апостоле, 
как се служи на род Апостоле, как се дава живот 
Апостоле, за живота живот Апостоле”
149 години БЕЗСМЪРТИЕ.  Поклон!

През този месец библиотеката получи дарение от ,,Ойрошпед" Пловдив 
и Фондация „Бъдители“ на четиритомника посветен на 200-
годишнината от рождението на Георги Сава Раковски ! 
Също така отбелязахме 14 февруари -празникът на виното и деня на 
лозаря  – Свети Трифон Зарезан, макар и скромно зарязахме за здраве и 
берекет. Благодарим на нашата съгражданка Илийка Матовска за 
гостоприемството!

Хилядолетна е историята на лозарството и винарството. Чудесният плод на лозето – гроздето, е съпътствал 
човека още от началото на неговото съществуване. Гроздовите семки са намерени в местата, обитавани от 
първобитния човек. Още от дълбока древност човекът е забелязал и обикнал сладкия плод на това растение, а с 
ферментиралия сок е създавал веселия и ознаменувал всичките си празници. По-късно в райони с развито 
лозарство около Средиземно море и по нашите земи се създали богове на веселието и виното. Според 
православния църковен календар св.Великомъченик Трифон е роден около 225г. в малоазиатската провинция 
Фригия. Неговият празник се нарича още „Трифон Зарезан”, поради общоизвестната легенда за светеца, който си 

отрязал носа, когато отишъл да зарязва лозята.
Времето грижливо е скътало този празник, който възхвалява освен гроздето и 

виното и трудолюбието на нашия народ. На този ден в ранни зори стопанката ще 
омеси прясна погача от най-чистото бяло брашно. Ще опече най-тлъстата 
кокошка и ще изпроводи своя стопанин към полето – където са лозята с 
благословията: „На добър берекет!”

Сега в наши дни почитаме празника не на полето, защото в нашето село 
нямаме лозя, но във всеки двор има посадени асми, защото не можем да си представим нашия двор без асмата – 
този неповторим декор на българската къща.

И тази година самодейците от читалището и кметът г-н Людмил Иванов зарязаха традиционно асмата в двора 
на Евелина Стойкова.

И нека ражда земята ни този прекрасен плод – гроздето! Нека да е берекетлия тази година! Нека се засадят 
много лозови пръчки! Нека сме живи и здрави да отгледаме вкусно грозде и пийнем от неговия еликсир – 
винцето. 

                                                                                                        Красимира Илиева - Секретар на НЧ „П.Р.Славейков-1926”
с.Староселци; обл. Плевен



Áðîé 140, ôåâðóàðè 2022 ã. 

Р Е Ш Е Н И Е № 351/15.02.2022 г. 
1.Дава съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване на Мария Огнянова Василева за устройване на постоянен пчелин върху поземлен имот с идентификатор 

55782.123.92 по КККР на гр. Искър, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, категория трета, находящ се в местността „Писаровска бара“.
2.Правото на ползване да се учреди за срок от 10 (десет) години.
3.Определя пазарна цена за учредяване правото на ползване в размер на 42,5 лв./дка или общо 85 (осемдесет и пет) лева за една календарна година. Цената на учреденото право на ползване 

ежегодно да се актуализира с инфлационния индекс за предходната година. 
4.Възлага на Кмета на Общината да включи в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през календарната 2022 година, в Раздел „Имоти, върху които 

Общината има намерение да учреди вещни права“ точка със следното съдържание: „Учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор 55782.123.92 по КККР на гр. 
Искър с площ 2000 км.м., начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, категория трета, находящ се в местността „Писаровска бара“ за настаняване на постоянен пчелин.“

5.Отменя Решение № 154 от 30.10.2020 г. по Протокол № 17 от 30.10.2020 г. на Общински съвет – Искър.
6.Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 352/25.02.2022 год.
Приема отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество, извършени през 2021 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 353/25.02.2022 год.
Дава съгласие да се застраховат имоти – частна общинска собственост, съгласно приложена справка.
      Р Е Ш Е Н И Е № 354/25.02.2022 год.
Дава съгласие да се застраховат имоти – публична общинска собственост, съгласно приложена справка.
      Р Е Ш Е Н И Е № 355/25.02.2022 год.
Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2022 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 356/25.02.2022 год.
1. Дава съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на юридически лица на бюджетна издръжка за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, 

представляваща помещения от трети етаж на административната сградана община Искър, находяща се в УПИ XV-1041, кв. 68 по плана на гр.Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, както следва:
- Филиал „Бюро по труда“ гр.Искър към Дирекция „Бюро по труда“ гр.Долна Митрополия – стая № 313 с площ 28.80 кв.м.
- Общинска служба „Земеделие“ гр.Кнежа-офис гр.Искър – стаи № 307, 308 и 312 с обща площ – 58.48 кв.м.
2.Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 357/25.02.2022 год.
1. Дава съгласието си за отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещения, находящи се в сградата на поликлиниката за 

упражняване на специализирана извънболнична медицинска помощ, а именно стоматологична медицинска помощ, находащи се в УПИ X-900, кв.24 по плана на гр.Искър.
2. Наемната цена да е 10.00 лева на кв.м., съгласно Приложение № 1 от Решение № 319 от 30.11.2021 г. на Общински съвет – Искър и съгласно чл.102, ал.4 от ЗЛЗ.
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 № 358/25.02.2022 год.
1. Дава съгласие да се учреди право на преминаване със срок до 31.12.2022 г. на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София през общиснки поземлени имоти в землището на с.Долни 

Луковит както следва:
a) ПИ № 22438.197.993 – НТП „Пасище“, засегнат участък с дължина 10м.;
b) ПИ № 22438.188.969 – НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“, засегнат участък с дължина 4м.;
c) ПИ № 22438.188.762 - НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“, засегнат участък с дължина 88м.;
d) ПИ № 22438.188.759 – НТП „Пасище“, засегнат участък с дължина 10м.
2. Цената на правото на преминаване да се определи по реда на чл.210 от ЗУТ.
3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на точки 1 и 2 от Решението и издаде Заповед за право на преминаване.
      Р Е Ш Е Н И Е № 359/25.02.2022 год.
Допуска изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.35 по КК и КР на землището на с. Долни Луковит, община Искър и парцеларни планове (ПП) на трасета на мрежи на техническата 

инфраструктура за водоснабдяване и електроснабдяване на имота (при необходимост).
1.Одобрява Заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.35 по КК и КР на землището на с. Долни Луковит, община Искър. 
      Р Е Ш Е Н И Е № 360/25.02.2022 год.
Допуска изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.60 по КК и КР на землището на с. Долни Луковит, община Искър и парцеларни планове (ПП) на трасета на мрежи на техническата 

инфраструктура за водоснабдяване и електроснабдяване на имота.
1. Одобрява Заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 22438.502.60 по КК и КР на землището на с. Долни Луковит, община Искър. 
      Р Е Ш Е Н И Е № 361/25.02.2022 год.
1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ОУП на община Искър за територията на ПИ 55782.500.69 в землището на гр. Искър.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ 55782.500.69 в землището на гр. Искър. В съответствие с разпоредбата на 

134, ал. 3 от ЗУТ, разглеждането, приемането и одобряването на ПУП – ПЗ и ПП за ПИ 55782.500.69 да се осъществи след влизане в сила на изменението на ОУП по т. 1.
3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ОУП на община Искър и изработването на ПУП – ПЗ и ПП за елементи на техническата инфраструктура за ПИ 55782.500.69.
      Р Е Ш Е Н И Е № 362/25.02.2022 год.
І.  Приема списък с имотите по размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за общо ползване в землищата на община Искър за стопанската 2022 - 2023 г. – Приложение № 1.
ІІ.  Приема Годишен план за паша в землищата от община Искър за стопанската 2022 - 2023 г. – Приложение № 2.
III. Определя Правила за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на община Искър – Приложение № 3.
IV. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за общо ползване.Определя Правила за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския 

поземлен фонд на община Искър – Приложение № 3.
1. Пасища, мери и ливади от ОПФ да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), без търг, след подадено в срок до 10 март заявление по образец до кмета на Общината. В заявлението се 
посочва размера и местонахождението на имотите, които желае да ползва под наем.  Договорите за наем се сключват за една стопанска година (2022 – 2023) от кмета на общината.

2. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, след задоволяване на нуждите по т. 1 и след провеждане на търг, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ да се отдават под наем на 
собствениците на пасищни селскостопански животни, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват от кмета на община Искър за срок от една 
стопанска година.

3. Останалите свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, след задоволяване на нуждите по т. 1 и проведен търг по т. 2, да се отдадът на търг по  чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ  на собственици на пасищни 
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите се сключват от кмета на община Искър за срок от една 
стопанска година.

4. Определя минималната допустима площ за ползване на пасища, мери и ливади за една животинска единица от 7 дка. 
Максималната допустима площ е съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
V. Определя годишен наем на мери, пасища и ливади от ОПФ на, съгласно приложена оценка от независим оценител, както следва:
1. Пасища и мери - 9.00 лв. на декар за земи от първа до седма категория и 9.00 лв. на декар за земи от осма до десета категория.
2. Ливади – 9.00 лв. на декар за земи от първа до седма категория и 9.00 лв. на декар за земи от осма до десета категория.  
VI. Определя първоначална тръжна наемна годишна цена за провеждане на търг, както следва:
1. Пасища и мери  - 9.00 лв. на декар за земи от първа до седма категория и 9.00 лв. на декар за земи от осма до десета категория.
2. Ливади – 9.00 лв. на декар за земи от първа до седма категория и 9.00 лв. на декар за земи от осма до десета категория. 
VII. Контролът по изпълнение на договорите за наем за имоти от съответните землища, се възлага на кметовете на населените места от общината.
VIII. Договори за наем на мери, пасища и ливади от ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни в регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната 

информационна система на БАБХ се сключват след подаване на заявление. Служебно се удостоверява, че лицето няма задължения към община Искър по ЗМДТ, към Националната агенция по 
приходите, задължения към Държавен фонд “Земеделие”, Държавен поземлен фонд, не дължи такси от предходни години за ползване на пасища и мери, наемни вноски за ползване на земи от 
Общински поземлен фонд, както и дължими суми за ползването на земи без правно основание, съгласно чл. 37в от ЗСПЗЗ.

X. Търговете по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади да се провеждат съгласно разпоредбите на Глава VIII от Наредба № 33 за реда за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и 
кметовете на кметства в община Искър, приета от Общински съвет – Искър.

XI. Възлага на кмета на община Искър да извърши необходимите действия за правилно и законосъобразно провеждане на процедурите по отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ и 
сключи договори договори за наем за стопанската 2022 – 2023 година.

      Р Е Ш Е Н И Е № 363/25.02.2022 год.
Изменя и допълва Наредна № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена в община Искър, както следва:
1. Допълват се нови т.9 и т.9.1 в чл.11 със следното съдържание: „9. Задължават се всички собственици на пътни превозни средства с животинска тяга в срок до 30 календарни дни след 

приемане на допълнението на наредбата, да регистрират и номерират ППС теглени от животинска тяга”.
„9.1. Забранява се движението на ППС теглени от животинска тяга, които не са регистрирани и номерирани след срока по т.9”.
2. Създава се нов чл.44, както следва:
Чл. 44. Който наруши забраната по чл.11, т.9.1 се наказва с глоба от 30 лева.
      Р Е Ш Е Н И Е № 364/25.02.2022 год.
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Искър, обл. Плевен за 2021 година.
      Р Е Ш Е Н И Е № 365/25.02.2022 год.
1. Разходите извършени по погребението на г-н Симеон Петков Беневрешки от гр.Искър за ковчег – 60 лв., превоз на покойник – 10 лв. и строителни материали за иззиждане гроба на покойника – 

163,40 лв., да се поемат от община Искър за мсетка на общинския бюджет.
2. Възлага на Кмета на Общината да отрази разходите по т.1 по бюджета на община Искър за 2022 г.
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