Брой 118, април, 2020 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОД.
На 22.04.2020 год., в изпълнение на Заповед № 282/21.04.2020 г. на Кмета на община Искър от
10.30 часа в Заседателната зала на Община Искър се събра комисия отваряне на оферти на
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект: „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска
администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр. Искър, община Искър“.

На 03.04.2020 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
227 от 02.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата
на участника в обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор при строителни
дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда
за нуждите на Общинска администрация". Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала
на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Следва на стр.2
В броя четете още: стр. 3 - Народно читалище “Ламби Кандев-1893“
стр. 4 - „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“
- Дарение за Община Искър от г-н Стефан Бурджев
- Съобщение за отмяна заседанията на Общински съвет Искър за м.март
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Продължава от стр.1

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОД.

На 24.04.2020 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценяване и
класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна
електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти
присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община
Искър - улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско
заведение, находящи се в гр. Искър”.

 а 24.04.2020 год. от 11:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
Н
116/24.02.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на
участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община
Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции”, открита с Решение №
4/31.01.2020 г., на което бяха отварени ценовите оферти на участниците.

На 28.04.2020 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценяване и
класиране на офертата на участника в обществена поръчка с предмет: Строителни монтажни
дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна
общинска сграда за нуждите на Общинска администрация".
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Народно читалище “Ламби Кандев-1893“
През месеците март – април в Народно чоталище “Ламби Кандев-1893“ започна работата по проект към
Министерството на земеделието за ремонт и оборудване на читалището.
***
На 2 април беше разработена презентация за Международния ден на детската книга, с която служителите
от читалището отправиха поздрав към всички читатели и своите колеги.

•
•

Цялата дейност на читалището се съсредоточи в разработване на проекти и презентации, които
могат да се видят от децата след приключването на извънредното положение.
Направени бяха и още две презентации „Приказният свят на Ханс Кристиан Андерсен“ и „Старите
детски книги и творчеството за деца на писателя Ангел Каралийчев“.
Приказният свят на Ханс Кристиан Андерсен

•

Изготвен беше и препоръчителен списък на книги, които децата могат да прочетат докато са
вкъщи и какво да прочетат заедно със своите родители.

***
През април читалището получи дарение от книги на Славчо Ваташки – “Без милост” и Александра
Гинчева „Лош ден“, за което искрено благодари на дарителите.
Александра Гинчева /Тошкова / е един от участниците в издавания от Народно читалище „Ламби
Кандев -1893“ тийнейджърски вестник „Teem зона“. Това е втората й поред издадена книга.
Ние се радваме на нейните успехи и й пожелаваме все така да работи като млад автор и да постигне
нови и нови върхове в съвременната литература! Гордеем се, че продължава традициите на нашия град!
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„ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 Г.“
В Домашен социален патронаж – гр. Искър
ще се изпълнява целева програма „Топъл обяд
у дома в условията на извънредна ситуация2020 г.“ с финансиране от Агенция за социално
подпомагане (АСП) в рамките на 29 работни
дни. Тя ще стартира на 11 май 2020 г.
Основната дейност по проекта е приготвяне и
доставка на топъл обяд до дома на
потребителите, при спазване на всички
санитарно-хигиенни изисквания, в
съответствие с установените правила и
необходимите противоепидемични мерки.
Приготвената храна ще включва супа,
основно ястие и хляб и поне веднъж седмично
десерт. При наличие на икономии, в почивните
и в празничните дни ще се осигурява и годна за
директна консумация храна /консервирана
или пакетирана/, която ще отговаря на
с анит арно-хигиенните изисквания, в
съответствие с изискванията за безопасност на
храните и противоепидемични препоръки. По

програмата ще бъде предоставяна храна на 80
уязвими граждани от община Искър, които
поради бедност и продължителна социална
изолация, в условията на извънредна ситуация,
са затруднени да осигурят сами прехраната си.

ДАРЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ИСКЪР
ОТ Г-Н СТЕФАН БУРДЖЕВ
Община Искър приема с признателност
направеното дарение от г-н Стефан Бурджев –
депутат от Коалиция „БСП за България“ във
връзка с пандемията от Ковид-19. Дарението
се изразява в предпазни шлемове, ръкавици за
еднократна употреба и дезинфектанти на
стойност 1400 лв. Предназначено е за

работещите в Центъра за спешна медицинска
помощ – филиал Искър, Домашен социален
патронаж, личните лекари и здравен медиатор
на територията на община Искър.
Помощта е навременна и необходима в
създадената пандемична обстановка.
Благодарим Ви, г-н Бурджев!
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