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Да посрещнем идващото ново
начало с радост и светли чувства!
Вярвам, че през 2020 година
съкровените човешки ценности
ще бъдат силата, която ни носи
благоденствие и сполука! Тези
прекрасни празнични дни, символ
на надеждата и раждащото се
добро, нека да отворят път на
благородството и съпричастността ни! Да се
множат успехите, да са благословени делата, да
са честити дните!
Да бъде мирна и щастлива Новата 2020-та
година!
инж.Валентин Йорданов
Кмет на община Искър

Честита 2020-та година!
Да е по-добра, по-щедра и
благодатна за всички! Да е година
на здраве, щастие, радост и
положителни емоции. С повече
оптимизъм, повече надежди,
повече успехи и повече поводи за
усмивки! Да бъде годината, в
която имаме време за всички,
които ни обичат и всичко, което обичаме! В която
празниците да са споделени с любимите хора, а
делниците – смислени. Година на мъдрост и разум,
удовлетворение от постигнатото и на стремеж
към повече!
Любомир Йолов
Председател на Общински съвет - Искър

Сурвакари гостуваха на кмета на община Искър
И тази година беше спазена традицията деца от подготвителната група
в Детска градина „Мара Балева“, гр.Искър да изпълнят коледарски
обичай с наричане за здраве, успех и благополучие. Представителите от
група „Плодчета“ поздравиха с песни и стихотворения кмета на община
Искър инж.Валентин Йорданов и заместник-кмета Емилия Тончева, а
след това сурвакаха и наричаха:
... Както тежи камъкът,
така да ти тежи кесията.
Както е корав камъкът,
така да е корава душата ти.
Както тече реката,
така да текат парите в общината!...
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Народно читалище “Ламби Кандев-1893“
През последния месец от годината -месец декември в Народно читалище “Ламби Кандев- 1893“
бяха организирани много инициативи .
През седмицата на четенето гостувахме в Детска градина Мара Балева с „Куфара на баба“.
Децата разгледаха с интерес ценностите от куфара – Новогодишни картички, картинки и много
интересни книжки. Научиха как да направят новогодишни картичка, същите като картичките на баба
от преди 70 години, изслушаха с интерес приказката на българският писател Георги Райчев
„Джуджета под пряспата“ и се срещнаха с много приказни герои – джуджето Смехурко, катеричката,
елена. Накрая децата разгледаха изложбата от коледни картички подредена специално за тях и
включваща моменти от коледните традиции и обичаи – сурвакарите, трапезата на Коледа, много
весели деца и самият Дядо Коледа.
***
Интересно беше и гостуването на децата от началния курс на Средно училище “Христо
Смирненски“ в Културно-развлекателния комплекс на библиотеката. Там те слушаха нови и
интересни приказки и направиха „Пътешествие в света на книгите с вълшебната фея Ариел“.
***
Група „Коледари“ с ръководител Любен Добрев взе участие в традиционния фолклорен
фестивал „Да пребъде Коледа“ в с.Телиш и спечели трето място за автентична песен.
***
Коледните и новогодишните празници завършиха с литературно-музикална програма с участие
на Детска вокална група “Искрици“ с ръководител Силвия Доковска, Група „Коледари“ с
ръководител Любен Добрев и Детски фолклорен танцов състав „Зорница“ с ръководител Любов
Пелкина-Кръстева при Народно читалище“Ламби Кандев-1893“. Накрая Дядо Коледа зарадва
всички деца с подаръци.
***
Читалищното настоятелство и целият колектив на Народно читалище “Ламби Кандев-1893“
благодари на всички свои дарители, с помощта на които беше закупена мултимедия /г-жа Олга
Войнова/, на жените от Клуб „Здравец“ с председател Пенка Минковска, които събраха и дариха
вещи за музейната сбирка /Гергина Дочовска, Веска Трильовска и др./, за колекцията от картички,
дарени от Веска Трильовска, за дарените книги ….. Дарителите са много и тези, които споменаваме
и тези, които може би сме пропуснали, но най-важното и значимо е тяхната доброта и желанието да
помогнат, за да го има читалището, за да се съхранят българските традиции и култура.

СУ „Христо Смирненски” гр. Искър
Два празника в едно имаха
малките ученици от I клас в
СУ „Христо Смирненски” на
20 декември.
Дълго време течеше
подготовката за тържеството,
децата научиха стихотворения
и песни, самите те бяха живи
цифри и знаци. Учениците с
ентусиазъм показаха пред
своите гости какво са научили
по математика.
Естествено в навечерието на Рождество Христово коледният дух се
усещаше навсякъде, а като награда за знанията и старанието им в
началото на първата година от техния училищен живот бяха подготвени
много лакомства.
На Коледа се случват чудеса, но истинското вълшебство е доброто,
което всеки от нас е готов да направи за другите. Учениците от
Училищният парламент при СУ „Христо Смирненски” вложиха от
своето време, творчески дух и частица от сърцата си и действаха като
екип за постигането на една обща цел, а именно чрез малки дарения да
направят настъпващата Коледа по-щастлива и по-топла за свои
приятели в затруднено положение. Така на практика сбъднаха
желанието им за една
по-топла и светла
Коледа за всички,
защото самият жест
на даряване озарява
ч о в е к а , ко й т о г о
прави!

Националната седмица на четенето се прие с въодушевление в
СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър. Учителите и учениците
показаха своите възможности. От всяка паралелка се реализираха
много идеи за четене без край, защото само то ще даде шанс на всяко
дете да бъде функционално грамотно и да има самочувствие сред
връстниците си. В най-голямото образователно заведение в
общината в продължение на една седмица закипя атмосфера,
стимулираща четенето. Децата споделяха какво са разбрали от
прочетеното, откриваха поуките в книжките, рисуваха илюстрации,
преписваха думи на герои, които са ги впечатлили. Превърнаха
класните стаи в сцена и в библиотека с хубавите си книжки. В
седмицата на четенето учениците се докоснаха до красотата и
богатството на книгата и с нея се пренесоха в чудни светове. В тях се
запали желанието да четат още, и още, и още…, четене без край!
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Национална седмица на четенето в
Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит
В Основно училище „Васил Левски“ откриха Националната седмица на четенето с викторина на тема - "
Моят любим литературен герой", четене по роли и изразително четене на литературни произведения за
учениците от III и IV клас и с инициативата „Четящите - по-знаещи и по-уверени!“ за учениците V - VII клас,
които посетиха училищната библиотека и четоха произведения на български творци.
***
По повод Националната седмица на четенето Шанел Руменова, Симона Димчова и Илиян Илиянов от V
клас гостуваха на децата от ДГ " Щастливо детство". Те представиха чрез песни, танци и драматизация
любими приказни герои.
***
По повод Националната седмица на четенето и насърчаване на грамотността, децата отново се потопиха в
света на приказките и магията на четенето. Второкласниците четоха любими приказки на първокласниците.

Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“
През месец декември самодеен театрален състав ,,РЕТРО“ при Народни читалище ,,Развитие-1897“ с.Телиш, представи пиесата
,,СУМАТОХА“ по Йордан Радичков в Народно читалище ,,Христо Ботев -1905“ с.Писарово. Също така в Националната седмица на четенето,
читалищната библиотека беше посетена от ученици и техните ръководители от Начално училище „Христо Ботев“. На 20.12.2019 г. в големия
читалищен салон беше изнесена Коледно-новогодишна програма съвместно с деца от нашето село, учителите и учениците от Начално
училище ,,Христо Ботев“. Тържеството завърши с раздаване на подаръци от Дядо Коледа.

Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“,
с.Староселци
Народно читалище
„ П . Р. С л а в е й ко в - 1 9 2 6 “ ,
с.Ст аро с елци ре а лизира
проект към Министерство на
кул ту р ат а " Б ъ л г а р с к и т е
б и бл и от е к и - с ъ в р е м е н н и
центрове за четене и
информирано ст-2019".
Новите книги са обработени
и чакат своите читатели.

ПОКАНА
от ФК „Венци“ гр.Искър
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо
събрание на 18.01.2020 г. от 11:00 часа в салона на
читалище „Ламби Кандев“, гр.Искър, обл.Плевен
при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението.
2. Финансов отчет на сдружението.
3. Промени в устава на сдружението.
4. Освобождаване на членове на УС и КС.
5. Избор на нови членове на УС и КС.
При липса на кворум на основание чл.27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същата дата от
12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
УС на ФК „Венци“ гр.Искър

Áðîé 114, äåêåìâðè 2019 ã.

ÌÅÑÒÅÍ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

Р Е Ш Е Н И Е № 16/19.12.2019 год.
1. Определя месечна финансова помощ на хора, подложени на хемодиализа за периода от
01.01.2020 г. до 31.12.2020 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.
Р Е Ш Е Н И Е №17/19.12.2019 год.
Допълва РАЗДЕЛ ІІІ, б.”А” – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” на Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Искър за 2019 г. с т.т.7, 8, 9, 10,
11 и 12, както следва:
т.7. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от здравна служба с площ от 51 кв.м., находяща се в УПИ XXXVII,
кв.32 по плана на с.Долни Луковит – месечен наем 51.00 лв.
т.8. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от здравна служба с площ от 34 кв.м., находяща се в УПИ XXXVII,
кв.32 по плана на с.Долни Луковит – месечен наем 34.00 лв.
т.9. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от поликлиника с площ от 40 кв.м., находяща се в УПИ X-900, кв.24 по
плана на гр.Искър – месечен наем 40.00 лв.
т.10. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от поликлиника с площ от 41 кв.м., находяща се в УПИ X-900, кв.24 по
плана на гр.Искър – месечен наем 41.00 лв.
т.11. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от здравна служба с площ от 42 кв.м., находяща се в УПИ XII, кв.70 по
плана на с.Староселци – месечен наем 42.00 лв.
т.12. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ част от здравна служба с площ от 28 кв.м., находяща се в УПИ XII, кв.70 по
плана на с.Староселци – месечен наем 28.00 лв.
Допълва РАЗДЕЛ ІІІ, б.“Б“ – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ” се допълва с т.6, както следва:
т.6. Продажба на Трафопост, машини и съоръжения , находящ се в ПИ № 55782.116.37.5 в
местността „Чекръците“ в землището на гр.Искър - 4200.00 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 18/19.12.2019 год.
Приема актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Искър през 2019 год., приета с Решение № 682 от 31.01.2019 г.,
допълнена с Решение № 705 от 28.02.2019 г., Решение № 721 от 29.03.2019 г., Решение №
753 от 28.06.2019 г., Решение № 765 от 25.07.2019 г., Решение № 8 от 25.11.2019 г. и
Решение № 9 от 25.11.2019 г. на Общински съвет гр.Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 19/19.12.2019 год.
1.Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Искър през 2019 г., приета с Решение на Общински съвет –
Искър № 682 от 31.01.2019 г., доп. с Решение № 705 от 28.02.2019 г., Решение № 721 от
29.03.2019 г., Решение № 746 от 31.05.2019 г., Решение № 753 от 28.06.2019 г., Решение №
765 от 25.07.2019 г., Решение № 8 от 25.11.2019 г. и Решение № 9 от 25.11.2019 г., както
следва: В Раздел V Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и
способите за тяхното придобиване се създава нова точка 3 със следното съдържание:
„ 3. Дарение на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХII – 1334 /дванадесети – хиляда
триста тридесет и четири/ в кв.93 /деветдесет и трети/ по плана на град Искър, община
Искър, област Плевен с площ от 1115 /хиляда сто и петнадесет/ кв.м. ведно с построените в
имота двуетажна масивна жилищна сграда, паянтова жилищна сграда и двуетажна
стопанска сграда“.
2.Дава съгласие Кмета на община Искър да приеме дарение от Христо Иванов
Матов и Веса Иванова Якова на следния наследствен съсобствен недвижим имот, а именно:
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХII – 1334 /дванадесети – хиляда триста тридесет и
четири/ в кв.93 /деветдесет и трети/ по плана на град Искър, община Искър, област Плевен
с площ от 1115 /хиляда сто и петнадесет/ кв.м. ведно с построените в имота двуетажна
масивна жилищна сграда, паянтова жилищна сграда и двуетажна стопанска сграда“.
3. Възлага на Кмета на Общината да приеме описания в т.1 имот при условията на
чл.61, ал.2 от Закона за наследството.
4. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за дарение с лицата Христо
Иванов Матов и Веса Иванова Янкова и двамата от гр. Ловеч от една страна като Дарители и
община Искър, от друга страна като Дарен.
5. Всички разходи, включително държавните такси, свързани с приемане на
дарението, да се поемат от бюджета на община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 20/19.12.2019 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 2020
год., съгласно Приложение – 1.
Р Е Ш Е Н И Е № 21/19.12.2019 год.
1.Приема промяната в приходната част в бюджета на община Искър за 2019 г. към
19.12.2019 г., съгласно промените в Приложение № 1.
2.Приема промяната в разходната част в бюджета на община Искър за 2019 г. към
19.12.2019 г., съгласно промените в Приложение № 2.
3. Приема промяната в разчета за разходите, финансирани с приходи по § 40 „Приходи от
постъпления от продажба на общински нефинансови активи” приет с Решение
№685/31.01.2019 г., т.2.2, изм. с Решение №754/28.06.2019г., изм. с Решение
№766/25.07.2019 г. на Общински съвет-Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 22/19.12.2019 год.
1.Запазва: Такса битови отпадъци да се определя на база данъчна оценка; 2.Запазва:
Размера на такса битови отпадъци за 2020 г. по населени места съгласно Наредба № 32 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги чл.17).
Р Е Ш Е Н И Е № 23/19.12.2019 год.
Приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването,
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на
териториите за обществено ползване за 2020 година в размер на 357 718 лева (Триста
петдесет и седем хиляди седемстотин и осемнадесет лева).
Р Е Ш Е Н И Е № 24/19.12.2019 год.
1. Дава съгласие Община Искър да подаде проектно/и предложение/я по мярка 6 „По-добър
достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на
територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър” от Стратегията за ВОМР,
изпълнявана на територията на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ –

ИСКЪР“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 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/и по гореописаната мярка.
Р Е Ш Е Н И Е № 25/19.12.2019 год.
1. Дава съгласие Кмета на община Искър да приеме дарение от Бена Стефанова Павлова,
Стефан Николов Йотов и Галя Николова Колева на следния съсобствен недвижим имот, а
именно: Празно дворно място, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХII –
1255 /дванадесети – хиляда двеста петдесет и пети/ в кв.69 /шестдесет и девети/ по плана
на село Долни Луковит, община Искър, област Плевен с площ от 1370 /хиляда триста и
седемдесет/ кв.м.
2. Възлага на Кмета на Общината да приеме описания в т.1 имот при условията на чл.61,
ал.2 от Закона за наследството.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за дарение с лицата Бена
Стефанова Павлова, Стефан Николов Йотов и Галя Николова Колева и тримата от гр.
Тетевен от една страна като Дарители и община Искър, от друга страна като Дарен.
4. Всички разходи, включително държавните такси, свързани с приемане на дарението,
да се поемат от бюджета на община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 26/19.12.2019 год.
1.Дава съгласието си за отдаване под наем на недвижими имоти - публична общинска
собственост на лекари упражняващи индивидуална лекарска практика за оказване на
извънболнична медицинска помощ, както следна:
- Поликлиника в гр.Искър, находяща се в УПИ X-900, кв.24.
- Здравна служба с.Староселци, находяща се в УПИ XII, кв.70.
- Здравна служба в с.Долни Луковит, находяща се в УПИ XXXVII, кв.32.
2. Наемната цена за кв.м. през 2019 г. в т.9 е определена от Общински съвет гр.Искър с
Решение № 669 от 20.12.2018 г. – 10,00 лв. на кв.м.
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 № 27/19.12.2019 год.
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонение от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Проектиране и
изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна
мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на
комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа
(ЕЕСМ) за общински администрации на територията на Северна България, 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 № 28/19.12.2019 год.
1. Общ. съвет - Искър приема и одобрява направената инвестиция от ВиК ЕООД Плевен.
2. Кмета на Община Искър да подпише приемо-предавателен протокол с ВиК ЕООД
Плевен и заведе в баланса на общината генерирания дълготраен материален актив за
обекти:
2.1. Обект №414 – Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа гр. Искър - от
ОК174А-ОК183-ОК182-ОК180-ОК117А-ОК90 към ОК91, по ул. “Лиляна Димитрова“ с
тръби ПЕВП ф90/10 с L=546,00м, ПЕВП ф110/10 с L=1,00м, СВО – 37бр.; ПХО – 3бр. на
стойност 40 216,17лв. без ДДС.
2.2. Обект №492 – Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа гр. Искър - от ОК234
до т.1 преди ОК232, по ул. „Филип Тотю“ с тръби ПЕВП ф63/10 с L=41,00м и СВО – 1бр. на
стойност 811,00 без ДДС.
Р Е Ш Е Н И Е № 29/19.12.2019 год.
Приема правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на
спортните клубове в община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 30/19.12.2019 год.
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за третото тримесечие на
2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 31/19.12.2019 год.
1. Освобождава общински съветник Борис Иванов Борисов като член на комисия
„Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с
правителствени и неправителствени организации”.
2. Избира общински съветник Светослав Антонов Кънчев за член на комисия
„Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с
правителствени и неправителствени организации”.
Р Е Ш Е Н И Е № 36/19.12.2019 год.
Изменя Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Искър ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 47 ОТ 15.02.2008г., ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 /
15.02.2008г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, гр.ИСКЪР, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА
С РЕШЕНИЕ № 239 / 20.12.2008г. ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 259/
30.01.2009г. / В СИЛА ОТ 01.01.2009г./ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, гр.ИСКЪР,
ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 492/ 29.01.2010г. / В СИЛА ОТ
01.01.2010г., /ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 723/ 27.01.2011г. / В СИЛА ОТ 01.01.2011г./,
ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 465/ 17.12.2013г. / В СИЛА ОТ 01.01.2014
г./, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 221/ 27.09.2016г. / В СИЛА ОТ
01.01.2017 г./, ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ № 680/31.01.2019г. В СИЛА
ОТ 01.01.2019г.
Р Е Ш Е Н И Е № 37/19.12.2019 год.
1. Дава съгласие Община Искър да придобие безвъзмездно пясък в количество до 110 тона
годишно за срок от 4 (четири) години с цел постигане на по-добро опесачаване на пътните
платна на територията на община Искър.
2. Да се сключи договор за дарение на пясък до 110 тона годишно, със на договора 4
(четири) години между „ЕА04“ ЕООД, от една страна като дарител и Община Искър от
друга страна, като дарен.
Р Е Ш Е Н И Е № 38/19.12.2019 год.
Дава съгласие за формиране на маломерни паралелки под определения минимален брой за
учебната 2019/2020 говина в ОУ „Васил Левски“ с.Долни Луковит, както следва:„
- III клас с 12 ученици (недостиг до минималния норматив – 4 ученици);
- VII клас с 14 ученици ( недостиг до минималния норматив – 4 ученици).
Пълният текст на решенията може да намерите на сайта на община Искър, раздел
Общински съвет.

