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Уважаеми	съграждани,
уважаеми	жители	на														
община	Искър,

Пожелавам	 Ви	 новата	 година	 да	
ви	 донесе	 здраве,	 искрящи	

емоции	 и	 щастливи	 преживявания	 с	
хората,	които	цените	и	носите	в	сърцето	
си.	 Бъдете	 заобиколени	 от	 топлина	 и	
светлина,	 дарени	 с	 усмивки	 и	 любов.
	 	 	Нека	2021	година	да	е	по-успешна,	по-
радостна	 и	 по-щастлива	 за	 всички	 ни.	
Предстоят	ни	много	предизвикателства,	
но	вярвам,	че	ще	успеем!

Щастлива	Нова	2021-ва	година!

Любомир	Йолов
Председател	на	Общински	съвет	–	Искър

Уважаеми	жители	на																	
община	Искър,

		Измина	една	нелека	година,	но	
мисля,	че	колкото	и	трудности	
да	 е	 имало,	 ние	 ще	 успеем	 да	 ги	
преодолеем.	

	Нека	Новата	 година	да	донесе	 здраве,	
късмет	и	благополучие	във	всеки	дом,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
а	добрината	и	положителните	мисли	ви	
ръководят	във	вашите	начинания.

		Да	посрещнем	уверени	в	силите	си		
настъпващата	2021	година!

		Благодатна		Нова	година!

инж.Валентин	Йорданов																																							
Кмет	на	Община	Искър

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г. 

„ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

В Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр.Искър приключи изпълняването на проект „Целево 
подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално 
подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ 

По договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г., Община Искър осъществи дейностите по програмата до 
31.12.2020 г. Общия размер на получената финансова подкрепа е в размер на 37 816,00 лв. Проектът обхвана 
80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 163 работни дни. 

Целта на проекта беше да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна 
социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от 
ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 

Предоставянето на услугата ще продължи през 2021 година с осигурени средства по Операция 
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, съфинансирана от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица 2014-2020 г. с Управляващ орган Агенция за социално 
подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.
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Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“, гр.Искър Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“, с.Староселци

НЧ 
„Христо Ботев1924” – 

с. Долни Луковит

Наближава краят на годината, а във фоайето на 
Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ е 
необичайно тихо.
Както всяка година е украсена празнично 
елхата, фигурата на Дядо Коледа отново очаква 
децата, но за пръв път той остана сам зад 
стъклената преграда, за пръв път остана в 
очакване на детски прегръдки и радост! 
Нямаше ги и детските усмивки и радостното 
очакване на тържеството пред читалището. 
Коледарите – така очаквани от всички по 
домовете поздравиха гражданите със песните 
от записаният преди годни албум „Отвори ми 

чемшир порти“.
Във фоайето беше подредена и 
традиционната изложба от коледни 
картички – „Старите коледни картички“.
Организиран беше и конкурс „Напиши 
писмо до Дядо Коледа“. Децата , 
участници в конкурса плахо пристъпваха 
до Пощенската кутия и се тревожеха дали 
Дядо Коледа ще получи техните послания 
в условията на Коронавируса.
“Дядо Коледа , желая ти здраве, защото то 
е най скъпото днес„
„Да бъдем по- силни и позитивни в една 

по –прекрасна година!“
„….направи света по- хубава място“
„Бях щастлива, защото семейството ми е 
здраво“
Това са писмата на Андреа, Десислава 
Вълковска,  Деян Салашки,  Виктория 
Венциславова и др.
Участниците в конкурса ще бъдат наградени 
през месец януари. Екипът на НЧ“Ламби 
Кандев - 1893“ желае на всички граждани на 
Искър весела и щастлива Нова година. И да сме 
здрави, за да продължим традицията!

Със съдействието отново на г-н Цветен Близнашки, сцената на нашето Читалище стана неузнаваема, 
за което сме му много благодарни !

Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“ с. Писарово

Самодейци от Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“ взеха участие в Шестия фестивал на хумора „Който се смее, 
не старее”-Паламарца 2020. Те спечелиха поощрителна награда за ВГ "Наслада" и Първа награда и златен медал за  
група по скечове.
       ***
Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“ честити празниците на всички жители на селото с ръчно изработените 
картички от децата при читалището с пожеланието „Нека бъдем здрави, да запазим човечността си и отворим сърцата 
си за доброто!“

   През 2020г. от Общината 

бяха отпуснати  4400лв. за 

ушиването на народни 

носии за самодейните 

колективи при НЧ „Христо 

Ботев1924”  -   с. Долни 

Луковит:  Танцов състав 

„Хоп-троп” и Смесена 

вокална група „Волна 

песен”.  Благодарим на 

Общинския съвет при 

община Искър за 
предоставените средства.



Брой	126,	декември	2020	г. Брой	126,	декември	2020	г.

Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“, гр.Искър Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“, с.Староселци

НЧ 
„Христо Ботев1924” – 

с. Долни Луковит

Наближава краят на годината, а във фоайето на 
Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ е 
необичайно тихо.
Както всяка година е украсена празнично 
елхата, фигурата на Дядо Коледа отново очаква 
децата, но за пръв път той остана сам зад 
стъклената преграда, за пръв път остана в 
очакване на детски прегръдки и радост! 
Нямаше ги и детските усмивки и радостното 
очакване на тържеството пред читалището. 
Коледарите – така очаквани от всички по 
домовете поздравиха гражданите със песните 
от записаният преди годни албум „Отвори ми 

чемшир порти“.
Във фоайето беше подредена и 
традиционната изложба от коледни 
картички – „Старите коледни картички“.
Организиран беше и конкурс „Напиши 
писмо до Дядо Коледа“. Децата , 
участници в конкурса плахо пристъпваха 
до Пощенската кутия и се тревожеха дали 
Дядо Коледа ще получи техните послания 
в условията на Коронавируса.
“Дядо Коледа , желая ти здраве, защото то 
е най скъпото днес„
„Да бъдем по- силни и позитивни в една 

по –прекрасна година!“
„….направи света по- хубава място“
„Бях щастлива, защото семейството ми е 
здраво“
Това са писмата на Андреа, Десислава 
Вълковска,  Деян Салашки,  Виктория 
Венциславова и др.
Участниците в конкурса ще бъдат наградени 
през месец януари. Екипът на НЧ“Ламби 
Кандев - 1893“ желае на всички граждани на 
Искър весела и щастлива Нова година. И да сме 
здрави, за да продължим традицията!

Със съдействието отново на г-н Цветен Близнашки, сцената на нашето Читалище стана неузнаваема, 
за което сме му много благодарни !

Народно читалище ,,Христо Ботев-1905“ с. Писарово

Самодейци от Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“ взеха участие в Шестия фестивал на хумора „Който се смее, 
не старее”-Паламарца 2020. Те спечелиха поощрителна награда за ВГ "Наслада" и Първа награда и златен медал за  
група по скечове.
       ***
Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“ честити празниците на всички жители на селото с ръчно изработените 
картички от децата при читалището с пожеланието „Нека бъдем здрави, да запазим човечността си и отворим сърцата 
си за доброто!“

   През 2020г. от Общината 

бяха отпуснати  4400лв. за 

ушиването на народни 

носии за самодейните 

колективи при НЧ „Христо 

Ботев1924”  -   с. Долни 

Луковит:  Танцов състав 

„Хоп-троп” и Смесена 

вокална група „Волна 

песен”.  Благодарим на 

Общинския съвет при 

община Искър за 
предоставените средства.



Брой	126,	декември	2020	г.

Редакционна колегия: ЕмилияТончева, Гергана Божиновска;
Община Искър, гр. Искър, ул. „Г.Димитров“ 38, тел. 06516 24-24; факс: 06516 21-96; e-mail: iskar@iskarbg.com  www.iskar.com

Печатница „Кентавър 66", гр. Плевен, тел.: 064 81 90 67; e-mail: kentavar_66@abv.bg

МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 166/08.12.2020 год.
1. Приема промяната в  размера на средствата предвидени за  придобиване на ДМА , Придобиване на НМДА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 2020 г. към 08.12.2020 г., 
съгласно промените в /Приложение № 6/.
2.Приема промяната в размера на средствата предвидени по сметки за средства от Европейския съюз  към 08.12.2020г. /Приложение №3/.
3. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 08.12.2020 г., съгласно промените в  /Приложение №2/
4. 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 № 167/08.12.2020 год.
1. Запазва: Такса битови отпадъци да се определя на база данъчна оценка;
2.Запазва:  Размера на такса битови отпадъци за 2021 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 № 168/08.12.2020 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 2021 година в размер на 385 298 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 169/08.12.2020 год.
1.Дава съгласие задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца в община Искър да се въведе считано от 01.01.2021 г.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т.1.

Р Е Ш Е Н И Е № 170/08.12.2020 год.
Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2020 год., приета с Решение № 44 от 30.01.2020 г., допълнена с 

Решение № 60 от 28.02.2020 г., Решение № 100 от 26.06.2020 г., Решение № 101 от 26.06.2020 г. и изменена с Решение № 123 от 28.08.2020 г.,  на Общински съвет гр.Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 171/08.12.2020 год.

Отлага приемането на базисни наемни цени, които ще се използват като начална наемна цена при провеждането на процедури за отдаване под наем на общински недвижими имоти през 
2021 год. за следващо заседание.

Р Е Ш Е Н И Е № 172/08.12.2020 год.
Приема информацията относно управлението, разпореждането и стопанисването на общинската собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 173/08.12.2020 год.
1. Отменя Решение № 151 от 30.10.2020 г. на Общински съвет гр.Искър по протокол № 17.
2. На основание чл.38, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 48, ал.2 от Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, Общински съвет гр.Искър дава 
съгласието си на „АЛЕК ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, да бъде  учредено право на строеж за допълващо застрояване - монтаж на инсталация за производство на ел. енергия (фотоволтаична) с обща площ 
385 кв.м., в  урегулиран поземлен имот частна общинска собственост, представляващ УПИ  VІ-987 в кв.66 по плана на с.Долни Луковит. 
3. Одобрява пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител инж.Снежка Микова, за право на строеж за квадратен метър на стойност 1,262 лв./кв.м / без ДДС. 
4.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на  решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 174/08.12.2020 год.
Общински съвет – Искър променя т. 2 от Решение № 153 от 30.10.2020 г. по Протокол № 17 определената наемна цена за ползването на полските пътища в размер на 60,00 лв/дка по цени в 
размер на средното годишно рентно плащане за отделните землища, както следва: 1.за землище на гр. Искър – 50.00 лв.; 2. за землище на с. Долни Луковит – 60.00 лв.; 3. за землище на 
с. Писарово – 55.00 лв.;  4.за землище на с. Староселци – 55.00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 175/08.12.2020 год.
Дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност да се извършва от „Домашен социален патронаж“ град Искър на територията на община Искър по Операция BG05FMOP001-5.001 
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Р Е Ш Е Н И Е № 176/08.12.2020 год.
1. Определя месечна финансова помощ на хора, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 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 № 177/22.12.2020 год.
1.Приема промяната в приходната част в бюджета на община Искър за 2020 г. към 22.12.2020 г., съгласно промените в Приложение № 1.
2.Приема промяната в разходната част в бюджета на община Искър за 2020 г. към 22.12.2020 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 №59/11.02.2020 г., т.2.2 на 
Общински съвет-Искър
4. 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 
22.12.2020 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
5. Приема Промяната в Справка за индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. /Приложение №3/.

Р Е Ш Е Н И Е № 178/22.12.2020 год.
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2021 г. 
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договори при необходимост с народните читалища във връзка с изпълнението на програмата, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за народните 
читалища.
      Р Е Ш Е Н И Е № 179/22.12.2020 год.
1.Променя т.2 от Решение № 87 от 29.05.2020 г. от Протокол № 10 както следва: „НЧ „Ламби Кандев-1893“ се задължава да възстанови сумата от 105 000 лв. предоставената като възмездна 
финансова помощ по разплащателната сметка  с ДФ „Земеделие“ до 31.03.2021 г.“
2.Възлага на Кмета на Община Искър да предприеме и извърши всички необходими действия, за изпълнение на т.1.
      Р Е Ш Е Н И Е № 180/22.12.2020 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 2021  год., съгласно 
Приложение – 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 181/22.12.2020 год.
1. Дава съгласието си на основание Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 942 от 01.12.2020 г. на Кмета на Община Искър, „Надя-68“ ЕООД, 
представлявано от Надя Симеонова Маринова, да бъде освободено от наем за срок от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 год.
2.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 182/22.12.2020 год.
1.Общински съвет – Искър дава съгласие Община Искър да учреди на Кметство с. Долни Луковит безвъзмездно право на ползване върху движима вещ, представляваща ЛЕК АВТОМОБИЛ, 
марка ФОЛКСВАГЕН КАДИ ЛАЙФ, модел CADDY, цвят син, двигател № BLS031174, шаси № WV2ZZZ2KZ6X056341, брой места 6+1, с регистрационен № ЕН 30 56 КТ за нуждите на 
Кметството, при следните задължителни условия за ползване:
1.1.Да управлява чрез водач/и само и единствено по основното му предназначение;
1.2.Да го поддържа в техническа изправност, да го подготвя за технически прегледи, да го застрахова, да заплаща необходимите данъци и такси за автомобила. Да извършва необходимият текущ 
ремонт на автомобила за своя сметка, като всички подобрения върху същия остават в полза и собственост на Община Искър без да бъдат заплащани;
2.Кметство с. Долни Луковит няма право да се разпорежда с автомобила, да го обременява с тежести, да го предоставя на други юридически и физически лица, както и да се ползва съвместно по 
договор с трети лица.
      Р Е Ш Е Н И Е № 183/22.12.2020 год.
1. Общински съвет – Искър дава съгласие Община Искър да учреди на Кметство с. Писарово безвъзмездно право на ползване върху движима вещ, представляваща ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, 
марка ФОРД ТРАНЗИТ, цвят бял/сив, двигател № XT46883, шаси № WF0AXXBDVAXT46883, брой места 2+1, с регистрационен № № ЕН 3558 КТ за нуждите на Кметството, при следните  
задължителни условия за ползване:
1.1. Да управлява чрез водач/и само и единствено по основното му предназначение;
1.2. Да го поддържа в техническа изправност, да го подготвя за технически прегледи, да го застрахова, да заплаща необходимите данъци и такси за автомобила. Да извършва необходимият текущ 
ремонт на автомобила за своя сметка, като всички подобрения върху същия остават в полза и собственост на Община Искър без да бъдат заплащани;
1.3. Кметство с. Писарово няма право да се разпорежда с автомобила, да го обременява с тежести, да го предоставя на други юридически и физически лица, както и да се ползва съвместно по 
договор с трети лица.
2. Упълномощава Кмета на община Искър да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
  

Р Е Ш Е Н И Е № 184/22.12.2020 год.
Годишният наем за ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост да се заплаща на две равни вноски в рамките на  съответната стопанска година.

С пълният текст на решенията може да се запознаете на сайта на Община Искър, раздел „Общински съвет“.
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