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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

През 2020 – 2022 год. на територията на община Искър
предстои реализацията на проект „Грижи за достоен живот 5“
На 26.05.2020 г. г-жа Емилия Тончева – Зам.кмет на Община Искър и г-жа Силвия
Медунска- Директор на дирекция „ФСДАО“ подписаха договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.060 МИГ Карлуковски карст –
Червен бряг – Искър, 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“, в изпълнение на Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ на МИГ
Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейски социален фонд.
Проект „Грижи за достоен живот 5, включва дейности за развитие и предсотавяне на
подкрепящи услуги в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна
среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 годишна възраст в
невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания. Дейностите по проекта ще бъдат
насочени и към подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето.
Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и възможностите за социално
включване на хората от целевите групи, чрез разширяване на вида, обема и качеството на
предоставяните интегрирани социални и здравни услуги. Ще се изгради материален и кадрови
капацитет за предоставянето им и ще се осигури комплекс от здравни, социални, културни,
образователни и други услуги в дома на местната общност за 40 потребители.След направена
оценка на потребностите ще се планира и осигури необходимата индивидуална подкрепа.В
домашна среда ще се предоставят почасови грижи от личен асистент, , специализирани
мобилни здравни грижи, рехабилитация и психологическа подкрепа. В общността ще се
развива капацитета на Звеното за услуги към Домашен социален патронаж гр. Искър, което ще
предлага нови групови интегрирани услуги за подобряване достъпа до здравеопазване и
социално включване / беседи за превенция на здравословен начин на живот, рехабилитация,
занимания по интереси/ Ще се предлагат местни дейности за социално включване /участие в
културни събития, създаване на условия за социални контакти, подпомагане участието в обществения живот и др./Новите услуги ще са
насочени към стимулиране на физическата и социалната активност на потребителите, превенция и грижа за здравето, трудотерапия, за
ограничаване на риска от социална изолация и зависимост от институционален тип грижа.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца и стартира на 01.06.2020 год. През първите 6 месеца е предвидено подаване на заявления от
потребители и изпълнители, оценка на потребностите и класиране, подбор и обучение на персонала, провеждане на обществени поръчки за
обзавеждане и оборудване и др. Самите интегрирани услуги ще стартират от 01.12.2020 г. и ще продължат 18 месеца.
Общият размер на БФП по проекта е 390 600,00 лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с
финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, считано от
14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г, Заповеди № РД-01-262/14.05.2020 г. и № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването, Заповед № 419 от 01.06.2020 г. на Кмета на община Искър и с цел спазване на
противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19 се забранява честването на традиционните
„Юнски празници на гр.Искър“ в периода 12-14 юни 2020 г. Не се разрешава разполагане на търговски обекти на
открито и атракционни съоражения за деца и възрастни.
Община Искър предприема тези мерки с цел да бъдат опазени животът и здравето на всички жители и гости на
града.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 ГОД.
1. Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект:
“Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и
изграждане на площадки за игра”, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включваща два етапа - в
Заседателната зала на община Искър на 11.05.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисията,
назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър, допълнена със заповед № 304 от
22.04.2020 г. относно срока за разглеждане на офертите, на което се отвориха ценовите оферти на
допуснатите участници. След извършване на публичното оповестяване на ценовите предложения на
участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото.
Предстои сключване на договор с избраният изпълнител!

2. Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности 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 26.05.2020 год. от 10.30 часа в в Заседателната зала на община Искър на 11.05.2020 год. от 10.30 часа се
проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 307 от 23.04.2020 г. на Кмета на Община Искър
на което се отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на
предварително обявените изисквания на Възложителя. След извършване на публичното оповестяване на
ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и
председателят закри същото. Предстои сключване на договор с избраният изпълнител!
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СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2020 ГОД.
На 24 май отбелязахме един от най-светлите празници –
празника на българската просвета, култура и на славянската
писменост и създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Това е
празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история.

„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
ти чест и слава поднови!...“


Тази година 24 май беше по-различен. Липсваха
традиционните тържества, с които училищата отбелязваха празника.
Но празнично настроение не липсваше. Учениците от училищата на
територията на община Искър отправиха поздрав към своите
учители, съученици и съграждани чрез изработка на картички,
рисунки и венци от цветя и рецитиране на стихотворения.

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ - град Искър
За 1 май – Международен ден на труда Средно училище „Христо Смирненски“ – гр. Искър обяви
конкурс-предизвикателство за различните възрастови групи. Учениците от I и II клас рисуваха приказки
за труда; III – IV клас направиха своето професионално родословно дърво; V- VI клас писаха преразкази
на приказки; VII- XII клас твориха клипове и презентации на тема „Професията от 2050 година“.
Конкурсът имаше за цел да провокира и активизира децата и младите хора да представят по
оригинален начин, чрез използване на художествените средства и съвременните технологии професиите
в миналото, сега и промените, които ще настъпят в света през следващите десетилетия, какви промени и
предизвикателства ще донесе бъдещето, които ще трансформират света на труда.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“ - град Искър
През месец май 2020 година в Народно читалище „Ламби Кандев1893“ продължава работата по проект за ремонтни дейности и
оборудване на читалището. Въпреки, че читалището е затворено за
посетители беше разработена презентация на тема: “Пролетните
празници в град Искър - минало, настояще и бъдеще“. Тя ще бъде
представена пред децата от Средно училище “Христо Смирненски“
в кино-видео клуба при първа възможност .
Изложба „От ръцете на българката“ - картички и бродерия
За първи път от години в читалището не беше
проведено тържествено честване за Деня на
славянската писменост и култура – 24 май. Но
въпреки това беше направена презентация за
дейността през 2019 година на една от една от найстарите институции в областта на културата –
Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“.
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ИСКЪР
ВЪЗОБНОВЯВАТ РАБОТА
Детските градини „Мара Балева“ в гр.Искър и „Щастливо
детство“ в с.Долни Луковит възобновяват приема на деца от
01.06.2020 г. Те ще работят съгласно разработените мерки за
работа в детските заведения в условията на извънредна
епидемична обстановка и в съответствие с указанията на
Министерство на здравеопазването.

Брой 119, май, 2020 г.

МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър
Р Е Ш Е Н И Е № 81/29.05.2020 год.
1. Приема бюджетната прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности по бюджета на общината, I-ви
етап /Приложение №8/.
2. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупвани през годините на бюджетната прогноза, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, I-ви
етап /Приложение №1а.
3. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
натрупвани през годините на бюджетната прогноза, като наличните към края на
съответната година ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, I-ви
етап /Приложение №1а
4. Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на
разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община , I-ви етап /
Приложение №6г/.
Р Е Ш Е Н И Е № 82/29.05.2020 год.
РА ЗД Е Л I I . П Р О Г Н О З А З А О Ч А К ВА Н И Т Е П Р И ХОД И И
НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,
УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, се изменя както следва:
По буква „А“ Имоти, които община Искър ще предостави под наем: било 12350.00
става 12560.00
По буква „Б“. Продажба на имоти общинска собственост: било 204300.00 става
212864.00
Допълва РАЗДЕЛ III. 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, КАКТО
СЛЕДВА:
По буква „А“ - „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ“ се допълва с т.1, както следва:
1.Отдаване под наем на павилион тип „Пчела“ с площ 10 м2, находящ се между
квартали 68, 78А и 83 по плана на гр.Искър с прогнозна месечна наемна цена
42.00 лв. без ДДС  
По буква ”Б” – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРОДАДЕ” допълва т.5 от Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в Община Искър през 2020 г. с конкретни имоти в землищата
на гр.Искър, с.Писарово, с.Староселци и с.Долни Луковит и т.6 с прогнозни начални
продажни цени.
Р Е Ш Е Н И Е № 83/29.05.2020 год.
1. Приема промяната в размера на средствата предвидени за Основен ремонт,
придобиване на ДМА , Придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на
община Искър за 2020 г. към 29.05.2020 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
2. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 29.05.2020 г.,
съгласно промените в /Приложение №2/
3. Възлага на Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по
бюджета на общината за 2020 година, съгласно Единната бюджетна класификация
произтичащи от промените по т.1. и т.2.
Р Е Ш Е Н И Е № 84/29.05.2020 год.
1.Дава съгласието си за разделянето на ПИ с идентификатор № 69095.190.5 с площ
68584 кв.м., с начин на трайно ползване “Нива”, категория четвърта в местността
„Свирча“, находящ се в землището на с.Староселци, на два имота, като единия е с
площ минимум 15000 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 № 85/29.05.2020 год.
Приема отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и
Програма за управление на отпадъците през 2019 на община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 86/29.05.2020 год.
Отменя Решение № 61 по Протокол № 8 от 28.02.2020 г. на Общински съвет –
Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 87/29.05.2020 год.
1.Общински съвет-Искър предоставя средства по възмездна финансова помощ
на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр. Искър в размер на 125 000 лева за разплащане по
проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев-1893“ по Договор
№15/07/2/0/00482 от 07.03.2018 г. по ПРСР, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.
2. НЧ „Ламби Кандев – 1893“, гр. Искър се задължава да възстанови
предоставена като възмездна финансова помощ сума след верифициране на
разходите и получаване на окончателно плащане от ДФЗ, но не по-късно от края на
бюджетната година – 31.12.2020 г.
3.Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по
предоставяне на необходимите следства, контрола по разплащането по проекта и
възстановяването на същите в бюджета на общината.
Р Е Ш Е Н И Е № 88/29.05.2020 год.
Изменя Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията
на община Искър, приета с Решение № 47 от 15.02.2008 г., посл. изм. с Решение № 36
от 27.12.2019 г. на Общински съвет – Искър, както следва:
§ 1. Чл. 32, ал.3 се изменя, както следва:

„Чл.32. (3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити
преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“
§ 2. Чл. 41, ал.2 се изменя, както следва:
„Чл. 41. (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 тона е в размер, както следва:
1.
товарно ремарке – 6,00 лв.;
2.
къмпинг ремарке – 13,00 лв.“
§ 3. Чл. 57г, ал.2 се изменя, както следва:
„Чл. 57г. (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен
данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП х ОМ
НВДТПП = ----------------------, където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който
е издадено разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“
§ 4. Измененията на Наредбата влизат в сила 3 дни след публикуването й на
интернет-страницата на община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 89/29.05.2020 год.
Приема отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за
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Приема отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър” ЕООД гр. Искър за 2019
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1.Предлага на Министъра на образованието и науката да бъде закрито Начално
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2. Трудовите правоотношения с персонала на НУ „Христо Ботев“ с. Писарово да се
уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
3. Учениците от НУ „Христо Ботев“ с. Писарово да бъдат пренасочени към СУ
„Христо Смирненски“ гр. Искър.
4. Децата от подготвителната група да бъдат пренасочени към ДГ „Мара Балева“
гр. Искър.
5. Кметът на Община Искър да направи мотивирано предложение до Министъра
на образованието и науката за закриване на Начално училище „Христо Ботев“ с.
Писарово, Община Искър, съдържащо всички реквизити съгласно чл. 314, ал.5 от
Закона за предучилищното и училищното образование.
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„Христо Смирненски“ гр. Искър.
4. Децата от подготвителната група да бъдат пренасочени към ДГ „Мара Балева“
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