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„Проект 2020" в гр. Искър
На 08 и 09 август Община Искър беше домакин на 

турнир по мини футбол. Кметът на Община Искър – 
инж. Валентин Йорданов, главният координатор на 
БАМФ – Димитър Николов, председателят на 
Общински съвет-Искър –  Любомир Йолов, 
легендата на българския футбол Пламен Гетов и 
Иван Йолов – старши специалист „Спорт и 
младежки дейности“ към Община Искър дадоха 
официален старт на втория квалификационен 
турнир от „Проект 2020" в гр. Искър за 
популяризирането на масовия футбол. Общината 
беше представена от два отбора като единият от тях 
завоюва сребърните медали и се класира за 
финалния турнир, който ще бъде изигран в "Дом на 
футбола" (Национална футболна база „Бояна“ гр. 
София). Инж. Валентин Йорданов получи 
благодарствен плакет за принос в развитието на 
масовия футбол в България.
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Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“ с. Писарово
П р е з  л е т н и я  с е з о н  

библиотеката при Народно 
читалище ,,Христо Ботев - 1905“ 
с. Писарово продължи да работи 
за всички желаещи да я посетят – 
малки и големи. Читалищните 
служители се  стараеха да  
задоволят интересите на своите 
ч и т а т е л и  и  н а й - в е ч е  д а  
предо ставят  на  учениците  
препоръчаната им задължителна 
литература от списъците за летния 
сезон. За целта бяха закупувани 
липсващите от тях книги. Също 
така библиотеката получи и доста 
дарения от книги на различна 
тематика.

Проведено публично обсъждане на годишен отчет 
за изпълнение бюджета на община Искър 

2019 година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, 

Председателят на Общински съвет-Искър отправи покана  към 

всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на 

годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър за 2019 г., 

което се проведе на 19.08.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала 

на общинска администрация – гр.Искър. На публичното обсъждане 

присъстваха инж. Валентин Йорданов – кмет на Община Искър, 

Емилия Тончева – заместник-кмет на Община Искър, г-н Светослав 

Бординяшки – председател на постоянна комисия „Бюджет, 

финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и 

търговия“ към Общински съвет-Искър, директори на дирекции, 

служители от общинска администрация и граждани.

Проведени обществени поръчки в Община Искър 
през месец август 2020 год.

На 12.08.2020 год. (сряда), в изпълнение на Заповед № . .2020 г. на  Кмета на Община Искър  648/12 08  
от 1 .30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав:0  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър;
ЧЛЕНОВЕ: 

1. „Устройство на територията, кадастър и регулация, Радослав Банков Андреев - Главен специалист 
строителство и инвеститорски контрол” „Социално-икономическо развитие и териториално  в дирекция 
селищно устройство” при Община Искър;

2. Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт  „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени 
поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача На 1 от 10. 0 часа назначената комисия да получи и отвори : 2.08.2020 год. (сряда) 3
подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието. Същият отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП 
на 28.07.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на купувача“ в официалната страница на АОП чрез 
Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС 
ЕОП) със срок за подаване на оферти   до 23:59 часа на , посочен в графика на обществената поръчка
10.08.2020 год. с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:  
„Реконструкция спортно игрище УПИ -974, кв. 158 – външни връзки“.IV

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”. На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП 
председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в 
публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на 
участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

�След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, 
стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява 
линк, който води съм пълната информация.
� Към момента на отключване на хранилището с получените оферти - на 12.08.2020 год. в 10:30 часа, 
комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирна автоматизирана 
информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от пет боя участници.

След узнаване на участниците членовете на комисията подписаха декларация за липсата на 
обстоятелства по  във връзка с , ал. 2 от ППЗОП за обстоятелствата по  -  чл. 103, ал. 2 от ЗОП чл. 51, ал. 8 1097  (
и  от ППЗОП Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации.13 ). 

На основание чл. 97, ал. 3 и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията 
пристъпи към електронно отваряне на офертите и обявяване на документите и ценовото предложение на  
участниците по реда на постъпването им. След приключване на своята работа комисията предостави 
протокол за дейността си на Възложителя и същият избра изпълнител и сключи договор!
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

    Р Е Ш Е Н И Е № 121/28.08.2020 год.
1.Приема уточнения годишен план на бюджета на общината за 2019 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:
1.1.По прихода – 7 988 084 лева разпределени по параграфи и разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №1;
1.2.По разхода -  7 988 084 лева разпределени по функции, дейности и видове разходи и разпоредители с бюджетни кредити, съгласно 

Приложение №2;
2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2019 г., както следва:
2.1.По прихода – 7 765 540 лева, разпределени по параграфи и разпоредители с бюджетни кредити,съгласно Приложение №1;
2.2.По разхода – 7 765 540 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи и разпоредители с бюджетни кредити,съгласно 

Приложение №2
3.Приема уточнения план и отчета за план –сметките на извънбюджетната сметка на бенефициенти на кохезионния и структурните 

фондове към Националния фонд/ СЕС-КСФ/ и плана на извънбюджетната сметка към Разплащателна агенция към Държавен фонд 
„Земеделие”/СЕС-РА/,  съгласно Приложение №3 на общината за 2019г.

    Р Е Ш Е Н И Е № 122/28.08.2020 год.
1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг през 2019 г., съгласно Приложение № 14.
� 2. Задължава Кмета на общината да представи на министъра на финансите с копие до Сметна палата решението в 30-дневен срок 

от неговото приемане, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.
    Р Е Ш Е Н И Е № 123/28.08.2020 год.
Изменя т.4 от Раздел III, б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приета с 

Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет гр.Искър, по Протокол № 6, както следва:
БИЛО т.4 Продажба на УПИ XIII с площ 5161 кв.м., кв.29 по плана на с.Староселци  с прогнозна продажна цена  – 13000.00 лв.
СТАВА т.4 Продажба на УПИ XIII с площ 3961 кв.м., кв.29 по плана на с.Староселци  с прогнозна продажна цена – 13000.00 лв.
    Р Е Ш Е Н И Е № 124/28.08.2020 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 28.08.2020 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
2. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 28.08.2020 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 № 125/28.08.2020 год.
1. В Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година да бъде включена ДГ „Мара Балева“ гр. 

Искър;
2. Възлага на кмета на община Искър да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. 1 от решението.

    Р Е Ш Е Н И Е № 126/28.08.2020 г.
1. В списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 година да бъде включено Средно училище „Христо Смирненски“ гр. 

Искър;
2. Възлага на кмета на община Искър да предприеме необходимите действия по изпълнение на т. 1 от решението.

    Р Е Ш Е Н И Е № 127/28.08.2020 г.
Приема информацията относно „Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2020/2021 година”.

    Р Е Ш Е Н И Е № 128/28.08.2020 г.

1. Дава съгласие да се започне процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР, находящ се в землището 

на гр. Искър, общ. Искър за срок от 10 години на Мария Огнянова Василева за настаняване на пчелни семейства.

2. Възлага на Кмета на Общината да организира и осъществи процедурата по отдаване под наем ПИ с идентификатор 55782.123.92 по 

ККР, находящ се в землището на гр. Искър, общ. Искър.

    Р Е Ш Е Н И Е № 129/28.08.2020 г.
1. Определя управлението на горските територии – общинска собственост на територията на Община Искър да се извършва от лице, 

вписано по чл.235 от Закона за горите в публичния регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващо удостоверение за 
регистрация.

2. Възлага на Кмета на Община  Искър да сключи договор за управление на горските територии – общинска собственост с лице по т.1.

    Р Е Ш Е Н И Е № 130/28.08.2020 г.

1. Общински съвет-Искър приема Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти-общинска  
собственост на територията на Община Искър.

2. Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото решение на Общински съвет-Искър.

    Р Е Ш Е Н И Е № 131/28.08.2020 г.
Дава съгласие за формиране на маломерните паралелки през учебната 2020/2021 година в СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър, както 

следва:
- II „а“ клас с 15 ученици,  II „б“ клас с 15 ученици, V „б“ клас със 17 ученици, XI „а“ клас с 15 ученици и XI „б“ клас с 14 ученици.
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