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100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

„Човек е богат със своята цел, богат е със своя собствен дял,
но не с това, което е взел, богат е с това, което е дал!“

Един наистина богат човек е нашият съгражданин
Димитър Горанов Пенковски или както го наричат всички –
дядо Мико. Богат е, защото е дал своя принос в името на
Родината с участието си във войната. Богат е, защото
продължава да дава пример на своето семейство и околните
със своя силен дух, въпреки възрастта. Богати сме и ние,
неговите съграждани, че го познаваме и имахме
възможността да бъдем част от церемонията по неговото
награждаване.
На 30.07.2020 г. пред сградата на Общинска
администрация – гр.Искър се проведе тържество, посветено
на стогодишния юбилей на дядо Мико. В присъствието на
кмета на община Искър – инж.Валентин Йорданов,
заместник-областният управител на област Плевен – г-жа
Татяна Божинова, председателят на Областната организация
на Съюза на ветераните от войните на България полковник от
запаса Иван Смарандов и други членове на ръководството на
сдружението, почетния караул от курсанти от ВВВУ „Георги
Бенковски“, роднини и съграждани беше връчен юбилеен
медал „75 години от Втората световна война“ на Димитър
Пенковски. Медалът беше поднесен от г-н Иво Антонов –
директор на дирекция „Социална политика и политика по
военно-потриотично възпитание“ в Министерство на
отбраната. Поздравителен адрес и плакет от името на
ръководството на общиан Искър бяха поднесени на
столетника лично от кмета.
Пред паметника на загиналите във войната бяха поднесени
цветя от всички официални гости на събитието, а накрая и
юбилярят поднесе букет в памет на загиналите си бойни
другари.
Празникът завърши с поздравителен концерт, специално
организиран от семейството на дядо Мико.
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Проведени обществени поръчки в Община Искър през месец юли 2020 год.
На 09.07.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на
комисия, назначена със Заповед № 501 от 08.07.2020 г. на Кмета
на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на участниците в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи на
общински обекти по четири обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция № 1 – „Реконструкция спортно
игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“;
Обособена позиция № 2 – „Благоустрояване на площадно
пространство в с. Староселци, община Искър ”;
Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително –
монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли
кв. 158 – гр. Искър“;
Обособена позиция № 4 – „Ремонт кухня – Домашен
социален патронаж гр. Искър”.
Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на
община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров”
№ 38.
На заседанието на комисията не присъстваха представители
на участниците.
На заседанието на комисията не присъстваха представители
на медиите, както и други лица.
Председателят на комисията прочете пред всички текста на
заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и
срок за работа.
Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП
председателят на комисията получи срещу подпис от Главен
експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в
дирекция „Обществени поръчки, правно и информационнотехническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър
приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие
от дата: 06.07.2020 г., заверено „Вярно с оригинала” копие от
регистъра за получените оферти за участие и 3 (три) на брой
оферти за съответните обособени позиции. Съгласно
горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното
състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 06.07.2020 г. са
подали 3 (три) участника. Офертите са подадени в съответствие с
изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие
— в запечатана непрозрачна опаковка. След получаване на
приемо – предавателния протокол за подадените оферти за
участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6
от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи

имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и
прикани членовете на комисията да попълнят декларации за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Председателят и
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2
от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги
предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на
комисията.
След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките
на участниците, по реда на постъпването й.
Председателят на комисията оповести съдържанието, както
и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването
на чл. 54, ал.3 от ППЗОП. В съответствие с изискването на чл. 54,
ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение на участника и плика с надпис
„Ценово предложение”. Комисията оповести документите и
доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и
провери съответствието на същите с приложения опис.
Публичната част от заседанието на комисията приключи
след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.
Комисията приключи публичното заседанието на 09.07.2020
г. в 11:30 часа.
На 15.07.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание
комисията, назначена със Заповед № 501 от 08.07.2020 г. на
Кмета на община Искър продължи своята работа с разглеждане
на документите за лично състояние и критериите за подбор, за
съответствие с предварително поставените от възложителя
условия.
За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителномонтажни работи на общински обекти по четири обособени
позиции.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници в
процедурата:
– участник № 1 „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
гр. Плевен. Участникът е подал оферта за обособена позиция
№ 4;
– Участник № 2 – „СТИВ-14“ ЕООД гр. Самоков.
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3 и
обособена позиция № 4;
– Участник № 3 „АРТ – СТРОЙ“ ООД гр. Плевен.
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 1.
Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово
предложение” на участниците по
реда на постъпване на офертите по
съответните обособни позиции.
Оповестиха се Ценовите
предложения. Предстои
скрючване на договор с избранитe
изпълнители!

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“
Със Заповед на министъра на труда и социалната политика се удължи срокът за изпълнение на Целевата
програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, реализираща се от Агенцията за
социално подпомагане (АСП). Мотивите за удължаване на програмата са продължаващата епидемична
обстановка в страната и стремежът да се отговори на нуждата от храна на уязвимите хора от населението.
Искането на община Искър е за изменение на сключения договор, при спазване на договорения брой
потребители – 80 човека, за период от 80 работни дни, считано от 11.05.2020 г. до 31.08.2020 г. Общият
размер на средствата, за които се кандидатства е 18 560 лв.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ-1905“ С.ПИСАРОВО
Поради епидемичната обстановка в страната ни третото
издание на нашия Фолклорен фестивал „Тульово пее и танцува „
с.Писарово не се проведе тази година.
Но ние организаторите от Народно читалище ,,Христо Ботев1905“ и самодейците към него, чувстваме моралната
необходимост да го отбележим, макар и на импровизирана
сцена.
Както всяка година на тази сцена, ние чухме прекрасни
български песни изпълнени от самодейците към читалището гн Цветан Близнашки, Любомира Сейкова, Криси Александрова
и Вокална група ,,Незабравка“ към Пенсионерски клуб
,,Незабравка“. Видяхме красиви български хора, които
напълниха ушите, очите и душата ни макар и само ,,виртуално”
вав Фейсбук пространството.
На този ден, Вие мили участници, извихте Вашите гласове,
изгонихте тези облаци и поканихте слънцето, защото този
фестивал заслужава да има ,,слънцето“, да види красотата на
българската песен и българската народна традиция. Всички ние
тук се събрахме, за да покажеме, че нашият край е уникален, че
нашият край има традиции и обичаи, че ги съхраняваме,
почитаме и предаваме на нашите деца. Вие, скъпи самодейци и
родолюбци, сте пазителите на българската съкровищница, а
всички ние сме посланици на уникалната ни култура. Пазете
традициите ни, пазете българщината ни.
На добър час самодейци!

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ – 1893“
През месец юли в Народно читалище „Ламби
Кандев – 1893“, въпреки ремонтните дейности,
работата продължава. По повад 85 годишнината
на поета Владимир Башев беше разработена
презентация от екипа на читалището, а след
това се организира лятното поетично кафене на
тема “Спомен за Миряна Башева“ в памет на
незабравимата със своите стихове, превърнали
се в хитове, Миряна Башева.

Да е лято,
само да е лято!
Топло и зелено
като горски мъх,
да струи тревата силна, некосена искам да е лято
до последен дъх.
...

Да е лято!
Още да е лято дълго като зима,
топло като гръд,
тежко като злато,
звънко като рима,
вечно да е лято за последен път.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 111/17.07.2020 год.
Изменя точка 6 от Решение № 103/26.06.2020 г., прието от Общински съвет – Искър по Протокол №
11, както следва:
„ 6. Да не се предоставят за ползване земеделски земи – общинска собственост на наематели, които
са преотстъпили предоставената им земя на трети лица“.
Р Е Ш Е Н И Е № 112/30.07.2020 год.
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ IV-749 с площ 890 кв.м. в кв.29 по плана на с.Староселци.
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ IV-749 с площ 890 кв.м. в
кв.29 по плана на с.Староселци на стойност – 2670,00 /две хиляди шестотин и седемдесет/ лева без ДДС.
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 № 113/30.07.2020 год.
Община Искър да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ с Проект : ”Основен ремонт и обзавеждане на ДГ„Мара Балева“- гр.Искър и
благоустрояване на дворно пространство – І етап”
по реда на Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване
BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 4 -7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Карлуковски
карст – Червен бряг – Искър“.
Р Е Ш Е Н И Е № 114/30.07.2020 год.
Дейностите, включени в Проект: ”Основен ремонт и обзавеждане на ДГ„Мара Балева“гр.Искър и благоустрояване на дворно пространство – І етап”. съответстват на Приоритетите на
Общинския план за развитие на община Искър 2014-2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 115/30.07.2020 год.
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 116/30.07.2020 год.
1. Дава съгласие да се изготви Подробен устройствен план за разделянето на УПИ ХІІІ, кв. 29 по
плана на с. Староселци, частна общинска собственост на два урегулирани поземлени имота. Единият с
площ от 700 кв.м. на който да се смени предназначението от „за обслужващи дейности“ в „за озеленяване“ и
от частна общинска собственост да се обяви за публична общинска собственост. Втория имот да се обособи
с площ от 3961 кв.м., който да остане с предназначение „за обслужващи дейности“, частна общинска
собсвеност.
2. Дава съгласие новообразуваният имот с площ от 3961 кв.м., да бъде продаден.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими дейности за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
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