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Народно читалище „Ламби Кандев – 1893”, съвместно 
със Средно училище „Христо Смирненски” отбелязаха 
175 години  от рождението на великия поет и 
революционер Христо Ботев с презентация, стихове и 
дискусия за живота и делото му. Г-жа Виктория Иванова 
споедли пред учениците: „Ботев е национален герой, ние 
го издигаме до недостижими висини и приемаме образа 
му като пример, от когото се учим да разчитаме 
посланията на историята и да предаваме заветните му 
думи на идните поколения“. За финал Емануел Емилов от 
6 „б“ клас рецитира стихотворението „Към брата си”.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ - 1893", гр. Искър

***
По повод 395 г. от рождението на детския автор 
Шарл Перо - бащата на приказката, френски 
писател и фолклорист, автор на голям брой 
детски приказки - библиотеката при Народно 
читалище „Ламби Кандев – 1893” беше на гости 
при малките първокласници и второкласници 
от Средно училище „Христо Смирненски”.  
Малчуганите се забавляваха с  весели 
приключения, обаятелни герои и благополучен 
финал в приказките „Котаракът в чизми“ и „ 
Пепеляшка“. С кратка беседа децата се 
запознаха с творчеството на великия писател и 
разбраха, че най-силното оръжие на приказния 
герой е неговият ум, съобразителност, 
целеустременост и постоянство. 

***
В Деня на родилната помощ – 21 януари, Пенсионерски 
клуб „Здравец” и Народно читалище „Ламби Кандев-
1893” пресъздадоха ритуали, свързани с Бабинден. Пенка 
Минковска изрази радост, че една стара народна 
традиция не е забравена. Тя разказа за един от големите 
народни женски празници, посветен на „бабите“ – 
жените, които помагали при раждане на младите булки и 
невести. Обредността през този ден е подчинена главно 

на желанието да се засвидетелстват 
почит и уважение към възрастните 
жени, които са „бабували“ на 
родилките.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1924", с. Долни Луковит

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1905", с. Писарово

На 6 януари е денят, в който се е родил най-пламенният български поет-
революционер - Христо Ботев – патронът на нашето читалище. Той  е личност в 
българската история, която се е превърнала в символ на борбеността и 
свободолюбието. На този ден редом с преклонението пред делото на Христо 
Ботев, изказваме и нашата благодарност към съгражданката ни Веска 
Симеонова, която дари на читалището съхранените от нея ценни издания на 
Ботевите творби и на творби на други автори. Също така сега е момента 
сърдечно да благодарим на ЗКПУ „Златен клас”, с.Писарово за дарените 
средства, с които беше направен надписът на сградата на нашето читалище!

Благодарим ви родолюбиви, милеещи за нашето читалище писаровчани!!!
***

 Народно читалище ,,Христо Ботев – 1905" заедно с Пенсионерски клуб ,,Незабравка", с.Писарово 
отпразнувахме Бабинден като почетохме медицинската сестра Любка Гетова с помощта на нашата съгражданка 
Зоя Генчева. Пресъздадохме ритуала ,,Бабуване", а тържеството продължи с празнично хоро. Този ден е един от 
големите народни женски празници, посветен на бабите, без които не можем - жените, които помагали при 
раждане на младите булки и невести. Отбелязва се всяка година на 21 януари. Да са ни живи и здрави всички 
баби!

На 6 януари се навършиха 175 г. от рождението на 
Христо Ботев. По случая беше организирана 
викторина с ученици от Основно училище „Васил 
Левски”.

* * *
Отбелязахме годишнини от рождението на Алеко 
Константинов, Пейо Яворов и Дамян Дамянов. 
Чествахме деня на Св. Патриарх Евтимий Търновски - 
виден български средновековен духовник и  
книжовник.

* * *
По традиция отпразнувахме и 
Б а б и н д е н .  Н а  т о з и  д е н 
българите отдават почит на 
своите баби акушерки, които 
някога са били единствената 
родилна помощ, помагали са 
не само в мига на самото 
раждане, но и преди и след 
него. 
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ИЗ ЖИВОТА НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – ГР.ИСКЪР

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

По традиция всяка година на 6 януари в с. 
Староселци се отбелязва  годишнината от 
рождението на великия български поет - 
революционер Христо Ботев .В библиотеката 
беше направена витрина и си припомнихме 
назабравимите стихове на поета.

***
Народно читалище „П.Р.Славейков-1926”, 
с . С т а р о с е л ц и  о р г а н и з и р а  о б щ о с е л с ко  
увеселение за празника на най-човешката радост 
на българина от незапомнени времена – 
Бабинден. По традиция почетохме „бабата” – 
младата акушерка Ралица Петрова-Маринова с 
хляб и сол, а най-младата майка Диана извърши 
ритуалното поливане. Продължихме със забавна 
викторина, много хумор и танци.

***
Новите книги в библиотеката на читалището 
зарадваха своите читатели. Книгите са от 
спечелен проект към Министерство на културата 
– „Българските библиотеки съвременни центрове 
за четене и информираност – 2022 г.”

На 10 януари 2023 г. жените от пенсионерски клуб „Здравец“ – гр.Искър  отпразнуваха 
ромската нова година – Банго Васил и християнската нова година по стар стил. Бедра 
разказа за традициите на ромите за празника, а Йонка Дильовска разказа тракийската 
легенда за Коледа и Сурва.  Цветанка Илиевска, Йонка Дильовска и Кера Георгиева 
изпълниха хумористичната сценка „Циганката“ на писателката Генка Богданова, а Бедра и 
Веска Трильовска изпяха по една хубава ромска песен. Накрая Йорданка Герчеговска и 
Йонка Диланова почерпиха жените за именния си ден – Йордановден. Празникът завърши 
с кръшни хора. Развеселени жените си казаха „може да сме стари, но сърцата са ни още 
млади“ и си пожелаха при тях винаги да е весело.

***
Зимен януарски ден. В клуб „Здравец“ е топло, уютно, подредено, защото е ден на 

родилната помощ „Бабинден“ – 21 януари. Самобитен празник, запазен до наши дни. 
Жените от клуба са радостни, щастливи, хубаво пременени, тъй като след прекъсване от 2 
години, отново празникът се чества организирано и при голяма подготовка. Ще се 
възродят отново традицията на миене на ръце на бабата, къпане на бебето и повиване с 
пелени като някога. На празника е поканена и уважаваната от жените акушерка Гюла 
Благоева, която сега е пенсионерка. 

Бабата Гергина Миткова предаде на младата вече дипломирана акушерка поста. 
Поднесен бе дар и  бе закичена с първите цъфнали кокичета. А Пенка Минковска показа 
обичая къпане и повиване на бебето. Жените бяха отрупали трапезата с най-различни 
лакомства, приготвени от сръчните им ръце. Празникът бе много весел, изпълнен с хора, 
танци, песни и хумор. Председателката на клуб „Здравец“ Йонка Дильовска благодари на 
всички, които присъстваха за участието им, а също така им пожела много такива 
вълнуващи мигове.

Измина един ден пълен с положителни преживявания, който ще топли сърцата на 
жените от пенсионерски клуб „Здравец“, гр.Искър дълго време.

Бъдете живи и здрави, скъпи жени,  до следващите предизвикателства!
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      Р Е Ш Е Н И Е № 488/26.01.2023 год.
Приема промяната на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски (100%) за пътуване от местоживеенето до 
местоработата и обратно, съгласно Приложение № 7.
      Р Е Ш Е Н И Е № 489/26.01.2023 год.
Не приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2023 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 490/26.01.2023 год.
Общински съвет гр.Искър приема Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 
територията на община Искър за периода 2022-2024 г.
      Р Е Ш Е Н И Е № 491/26.01.2023 год.
Общински съвет гр.Искър приема Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 
територията на община Искър за периода 2022-2031 г.
      Р Е Ш Е Н И Е № 492/26.01.2023 год.
1. Дава съгласие да се учреди възмездното право на преминаване със срок до 31.12.2023г. на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София през 
общински 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, ведомствен път“, засегнат участък с дължина 4м; 
c) ПИ №22438.188.762 - НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, засегнат участък с дължина 88м ;
d)  ПИ №22438.188.759 – НТП „Пасище“, засегнат участък с дължина 10м.
2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на Решението по т.1 и издаде Заповед за правото на преминаване 
през описаните в т.1 общински  имоти със срок до 31.12.2023г.
      Р Е Ш Е Н И Е № 493/26.01.2023 год.
1. Общински съвет гр. Искър дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv, през улица „Трифон Ангелов“, публична 
общинска собственост между ОК 169 и 173В по плана на гр. Искър, съобразно План-схема към ПУП.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
       Р Е Ш Е Н И Е № 494/26.01.2023 год.
1. Общински съвет гр. Искър на основание чл. 124А, ал. 1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел. кабел за връзка с ЕРМ на ФЕЦ в ПИ 55782.47.81 в землището на гр. Искър, община 
Искър
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 495/26.01.2023 год.
1. Допуска изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782. 47.58 по КК и КР на землището на гр. Искър, община Искър и парцеларни планове (ПП) на трасета 
на мрежи на техническата инфраструктура за водоснабдяване и електроснабдяване на имота (при необходимост).
2. Одобрява Заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782. 47.58 по КК и КР на землището на гр. Искър, община Искър. 
      Р Е Ш Е Н И Е № 496/26.01.2023 год.
1. Одобрява  ПУП /подробен устройствен план/ – ПП /парцеларен план/ за обект „Пътна връзка с Републиканска пътна мрежа /Републикански път ІІ-13/ 
на извозващ път от концесионната територия на находище “Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен“
2.Възлага на Кмета на Община Искър да извърши всички необходими действия по обявяване на ПУП - ПП.
      Р Е Ш Е Н И Е № 497/26.01.2023 год.
1. Дава съгласие а се изработи проект за изменение на ПУП за ПИ с идентификатори 55782.47.3 - Урбанизирана територия с предназначение „За 
производствена и складова дейност“. в местност „Средните обори“, землище на гр. Искър, община Искър, област Плевен. При изменението на ПУП да 
се обособи самостоятелен ПИ, прилежащ до общински път PVN 3082 с площ до 4 000кв.м., с предназначение „За движение и транспорт“.
2. Възлага на Кмета на Община Искър да извърши всички необходими действия по изготвяне, съгласуване, обявяване, одобряване и влизане в сила на 
изменението на ПУП.
      Р Е Ш Е Н И Е № 498/26.01.2023 год.
1. Общински съвет - Искър определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване  през стопанската 
2023-2024г., съгласно Приложение №1.
2. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории да се обяви в общината и кметствата и да се публикува на интернет страницата на общината 
в срок до първи март 2023 г.
      Р Е Ш Е Н И Е № 499/26.01.2023 год.
1. Дава съгласие Община Искър да подаде проектно предложение по процедура №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос 2 „Социално 
включване и равни възможности“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Искър.
3. Възлага на Кмета на Община Искър да предприеме и извърши всички необходими действия, в това число да вземе всички необходими решения в 
границите на своите правомощия за кандидатстване с проект по гореописаната мярка.
      Р Е Ш Е Н И Е № 500/26.01.2023 год.
Приема информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2022 г.
      Р Е Ш Е Н И Е№ 501/26.01.2023 год.
Приема „Отчетa на кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общинския съвет – Искър за второто шестмесечие на 2022 година“
Приложение № 1 е неразделна част към настоящото решение.
      Р Е Ш Е Н И Е № 502/26.01.2023 год.
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. включително
      Р Е Ш Е Н И Е № 503/26.01.2023 год.
1. Прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, 
продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД с ЕИК 000410070, със седалище и адрес на управление: 5868 гр. Искър, община Искър, област 
Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 1.
2. Открива производство по ликвидация на „Специализирана болница по вътрешни вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и 
рехабилитация – Искър“ ЕООД с ЕИК 000410070, със седалище и адрес на управление: 5868 гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Христо 
Ботев“ № 1.
3. Определя срок за извършване на ликвидацията – 9 (девет) месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дружеството в 
Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
 Възлага на Кмета на Община Искър, на следващото редовно заседание на Общински съвет – Искър, да внесе предложение за избор на ликвидатор на 
„Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД, гр. Искър, включително и за 
определяне размера на възнаграждението на избрания ликвидатор. 
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