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 На 20 август 2021 г. се проведе публично обсъждане на 
отчета за изпълнението на бюджета на Община Искър за 2020 г.

v Общия обем на бюджета на общината към 31.12.2020 
година е в размер на 7 524 645 лева,  в това число: 

 § „Делегираните от държавата дейности” в размер на             
4 549 300 лева;

 §  „Местните дейности” в размер на 2 790 251 лева, в т.ч. 
за дофинансиране на делегираните от държавата дейности в 
размер на 185 094 лева.   

v Касовото изпълнение на общо приходи в общинския 
бюджет към 31.12.2020 г. възлиза на 6 434 073 лева, в това 
число:

  § приходи за делегираните от държавата дейности -   3 940 
152 лв.

  § приходи за местни дейности - 2 340 413 лв., 

  § дофинансиране на делегирани от държавата дейности -  
153 508 лв. 

 Чрез правомощията, дадени на общините  по Закон за местните данъци и такси 
(ЗМДТ) и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) и усилията на сектор 
„Местни данъци и такси“, през 2020 г. са събрани имуществени данъчни приходи в размер 
на 275 012 лв., при годишен план  268 900 лв., т.е изпълнени са на 102 %.

 След публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г., той 
беше внесен за разглеждане на заседание на Общински съвет – Искър, който със свое 
решение № 276 от 27.08.2021 г. по Протокол № 29 го прие.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Искър за 2020 г.

Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България
От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република 

България. От 7 до 17 септември ще бъде електронното преброяване, а 

от 18 септември до 3 октомври ще е преброяването с преброители. 

Веднъж на 10 години Националният статистически институт събира 

информация, за да планира бъдещето по-добре. На базата на данните 

от преброяването се планират и правят политики в социалната област, в областта на 

здравеопазването и подпомагането.
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НЧ „ХРИСТО БОТЕВ", с. Писарово
За поредна година Народно читалище ,,Христо Ботев -1905" 

с.Писарово беше поканено на Регионалния Фолклорен Фестивал 

,,Тъпан бие, хоро се вие -Глава се весели" с.Глава, който се проведе на 

21.08.2021г. Участие във Фестивала отново взе г-н Цветан Близнашки, 

който представи достойно нашето Читалище, за което отново му 

благодарим! Също така, продължават посещенията на децата в 

компютърната зала в читалнята и читалищната библиотека за вземане 

на препоръчаните книги от списъците за лятото.

   През месец август продължи работата на Лятната занималня  в 
Дневния център към Народно читалище “Ламби Кандев-1893“. Децата 
пяха, рисуваха, бяха дизайнери и обличаха своите кукли, запознаха се с 
японското изкуство – оригами и направиха своите самолети и лодки. 
Най – трудно им се видя рисуването на човешка фигура, но се справиха 
и с това. Събраха се много рисунки, колажи , кукли и оригами. С тях 
беше подредена голяма изложба във фоайето на читалището, на която 
бяха поканени и родителите.

На 23 август официално беше закрита занималнята с посещение на 
изложбата, раздаване на грамоти и награди – лакомства, изпълнения на 
песни и игри. С една дума купон.

В рамките на Лятната занималня бяха организирани четения на детски 
приказки и представяне на творчеството на детски писатели.

Народно читалище “Ламби Кандев-1893“ 

получи и дарение от ВУАРР - Висшето 

училище по агробизнес и развитие на 

регионите -  Велико Търново – рекламни 

материали, плакати и художествена 

литература – стихосбирки,  които  много се 

харесаха на посетителите. Благодарим на 

дарителите !

На 28 август 2021 година певческите групи и индивидуални изпълнители при Народно читалище „Ламби Кандев-

1893“ взеха участие във  Втори Национален събор на народното творчество “От Тимок до Вита“ в село Черни Вит. 

Колективите, които участваха – Група за шлагерни песни “Спомени“ и Детската фолклорна група „Искрици“ се 

представиха отлично. Със своите звучни песни те завладяха публиката, въпреки  дъжда и лошото време. Добре се 

представиха и индивидуалните изпълнители Румен Марков и Цветан Близнашки , публиката ги аплодира и дори изви 

кръшно хоро при изпълнението на нашият съгражданин Цветан Близнашки. Всички участници получиха грамоти за 

участие. Това е първата изява на колективите след ограничителните мерки при Пандемията. Да се надяваме, че и 

следващото им участие на Националния фестивал “Ехо от Северозапада“ в село Сухаче ще е така успешно.

На 28 август Смесена вокална група „Волна 

песен” при Народно читалище „Христо Ботев-

1924” взе участие на II-НАЦИОНАЛЕН  40-ти 

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА 

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО „ОТ ТИМОК ДО 

ВИТА”- с. Черни Вит 

Лято в библиотеката
„Книгата- най-добрият приятел на човека”
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
                      Р Е Ш Е Н И Е № 276/27.08.2021 год.

            1.Приема уточнения годишен план на бюджета на общината за 2020 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:
1.1.По прихода – 7 524 645 лева разпределени по параграфи и разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №1;
1.2.По разхода -  7 524 645 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 2020 г., както следва:
2.1.По прихода – 6 434 073 лева, разпределени по параграфи и разпоредители с бюджетни кредити,съгласно Приложение №1;
2.2.По разхода – 6 434 073 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи и разпоредители с бюджетни кредити,съгласно Приложение №2
           3.Ïðèåìà óòî÷íåíèÿ ïëàí è îò÷åò çà ïëàí-ñìåòêèòå íà èçâúíáþäæåòíàòà ñìåòêà íà áåíåôèöèåíòè íà êîõåçèîííèÿ è ñòðóêòóðíèòå ôîíäîâå 
êúì Íàöèîíàëíèÿ ôîíä (ÑÅÑ-ÊÑÔ) è ïëàíà íà èçâúíáþäæåòíàòà ñìåòêà êúì Ðàöïëàùàòåëíà àãåíöèÿ êúì Äúðæàâåí ôîíä �Çåìåäåëèå� (ÑÅÑ-
ÐÀ), ñúãëàñíî Ïðèëîæåíèå ¹3 íà îáùèíàòà çà 2020ã.
       Р Е Ш Е Н И Е № 277/27.08.2021 год.
1. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг през 2020 г., съгласно Приложение № 15.
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 № 278/27.08.2021 год.
Приема информацията относно „Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2021/2022 година”
       Р Е Ш Е Н И Е № 279/27.08.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на изброените имоти – частна общинска собственост в землището на община Искър.
2.Определя пазарна цена за всеки един имот, изготвена от оценител, както следва:
       ЗЕМЛИЩЕ ГР.ИСКЪР
Продажба на ПИ № 55782.139.112 с площ 2096 кв.м., с НТП „Ливада“, категория трета, местността „Гръбльовското“ в землището на гр.Искър.    �
� - 2430.00 лв.�       
Продажба на ПИ № 55782.139.114 с площ 2146 кв.м., с НТП „Ливада“, категория трета, местността „Гръбльовското“ в землището на гр.Искър.    �
� - 2490.00 лв.
Продажба на ПИ № 55782.139.117 с площ 902 кв.м., с НТП „Ливада“, категория трета, местността „Гръбльовското“ в землището на гр.Искър.    �
� - 1090.00 лв.
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 № 280/27.08.2021 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 2021 г. към 27.08.2021 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
2. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 27.08.2021 г., съгласно промените в  /Приложение №2/
3. Възлага на  Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по бюджета на общината за 2021 година, съгласно Единната бюджетна 
класификация произтичащи от промените по т.1. и т.2.
       Р Е Ш Е Н И Е № 281/27.08.2021 год.
Предаване на публичните ВиК активи, собственост на общината за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К 
— Плевен” ЕООД от обект: "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа в с. Долни Луковит, обищина 
Искър", първи етап: "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа" първи подетап: „Главни водопроводни клонове I, II, III, ІV, V, тласкател и 
Разпределителна водопроводна мрежа - клон 50, клон 53, клон 54, клон 55, клон 56, клон 57, клон 58, клон 60, клон 62 и клон 63” с дължина на трасето 14 
489,60 л.м. в размер на 4 390 950,30 лв.
       Р Е Ш Е Н И Е № 282/27.08.2021 год.
Приема информацията за състоянието на парковете в Общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.
       Р Е Ш Е Н И Е № 283/27.08.2021 год.
Ïðèåìà îáùèíñêè Ïëàí çà çàùèòà ïðè áåäñòâèÿ íà Îáùèíà Èñêúð.
       Р Е Ш Е Н И Е № 284/27.08.2021 год.
1. Приема закриването на Детска група в с. Писарово, община Искър, считано от учебната 2021/2022 година.
2. Трудовите правоотношения с персонала на закритата Детска група в с. Писарово, да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
       Р Е Ш Е Н И Е № 285/27.08.2021 год.
1. В списъка на средищните училища за учебната 2021/2022 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 № 286/27.08.2021 год.
Отчет на Кмета на община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет - Искър за първото шестмесечие на 2021 г.
       Р Е Ш Е Н И Е № 287/27.08.2021 год.
Приема отчет за дейността на „СБВБДПЛР - Иксър” ЕООД гр. Искър за 2020 г.
       Р Е Ш Е Н И Е № 288/27.08.2021 год.
1. Да се изработи проект за изменение на ОУП и Специализиран ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и 
елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура и др.) за концесионната  територия на 
находище „Феникс“.
2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на ОУП и Специализиран ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за 
необходимите мрежи и елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура и др.) за 
концесионната  територия на находище „Феникс“.
3. Общински съвет гр. Искър, на основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ допуска изготвянето на проектите за изменение на ОУП и Специализираният ПУП-ПЗ 
по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, 
транспортна инфраструктура и др.) по т.1 да се извърши едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като 
Специализираният ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на техническата инфраструктура 
(електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура и др.)  се одобрят след одобряване изменението на ОУП.
4. Проектите за изменение на ОУП и Специализираният ПУП-ПЗ по чл.111, ал.1 от ЗУТ и Парцеларни планове за необходимите мрежи и елементи на 
техническата инфраструктура (електроснабдяване, водоснабдяване, транспортна инфраструктура и др.) за концесионната  територия на находище 
„Феникс“ да се изготвят при спазване заданието по чл.125 от ЗУТ, Решение № ПН 2-2 /2019г. на Директора на РИОСВ – Плевен за одобряване на 
инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище 
„Феникс“, разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен“ и останалата относима нормативна уредба.
5. Възлага на Кмета на Община Искър да извърши всички необходими действия по съгласуване, обявяване, одобряване и влизане в сила на 
устройствените планове. 
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