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В процес на изпълнение са дейностите по проект 
„Грижи за достоен живот 5“ в община Искър

 Община Искър изпълнява проект „Грижи за достоен живот 5“ от м. юни 2020 
г. в условията на обявената пандемия в страната. От 01.12.2020 г. стартираха и 
планираните услуги на потребителите, които ще продължат 18 месеца. На 40 
потребители се предоставят подкрепящи интегрирани междусекторни услуги от 20 
лични асистенти, една медицинска сестра, един рехабилитатор, един социален 
работник и психолог. Координатор по проекта осъществява вътрешния мониторинг 
и отговаря за качеството и планирания обем на услугите. През м. януари 2021 г. беше 
доставена мобилна медицинската апаратура и оборудване за лечебна физкултура, 
физиотерапия и рехабилитация. След консултация и оценка на състоянието на 
потребителите със специалист – физиотерапевт са назначени най-подходящите за 
тях процедури, които се предоставят в домашна среда. През м. февруари и март 2021 
г. също индивидуално за потребителите ще бъде организирана трудотерапия и арт 
терапия в техните домове, а с резултатите от техния труд и въображение ще бъде 
подредена изложба в една от залите на офиса на проекта в кв. 20 / бивше училище 
„Христо Ботев“/. Желаещите граждани ще могат да я видят виртуално в социалните 
мрежи и сайта на общината. Останалите планирани дейности /посещения на музеи, 
културни събития, фестивали, лектории и беседи, надграждащо обучение и 
супервизия и др./ на този етап не се изпълняват поради ограниченията от 
пандемичната обстановка. Екипът за управление на проекта ще информира 
периодично гражданите на общината за хода и изпълнението на дейностите.

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

РАЗВИТИЕ НА

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

БЮДЖЕТ 2021
 След проведено обществено обсъждане на проектобюджета на община Искър за 2021 г., 
същият беше внесен за гласуване от Общински съвет-Искър. На заседанието на местния парламент 
на 29 януари 2021 г., бюджетът беше приет. За настоящата година той е на стойност 7 454 105 лева и 
предвижда подобряване нивото на публичните услуги, жизнената среда и решение на проблемите 
на населението от общината.
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Народно читалище “Ламби Кандев – 1893“, гр.ИскърНародно читалище „П.Р.Славейков-1926“, с.Староселци

След като се завърнаха на училище, участниците в конкурса на тема „За доброто сред нас“, организиран 
от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, бяха 
наградени от своите ръководители. 

Мили деца, благодарим ви, че се включихте в нашата инициатива! Вие сте пример, че доброто сред нас 
съществува!

Конкурс на тема „За доброто сред нас“

Нови книги в библиотеката на Народно читалище 
„П.Р.Славейков-1926”с.Староселци зарадваха своите 
читатели. Те са от спечелен проект към Министерство на 
културата – „Българските библиотеки съвременни 
центрове за четене и информираност-2020 г.”. 
Библиотеката работи при спазване на всички 
противоепидемични мерки. Продължава и патронажно 
обслужване на възрастни читатели и хора с увреждания.

***
Участие на Теменужка Вачева председател на 
литературния клуб при читалището в онлайн конкурс 
„Изработване на сурвачка” читалище с.Блъсково. Първо 
място  „Коледа у дома” за коледна трапеза.

  През месец януари Народно читалище “Ламби Кандев-
1893“ започна работа по приетия Културен календар за 2021 
година. Повечето от мероприятията са съобразени с мерките за 
коронавируса. Затова награждаването на участниците в конкурса 
„Писмо до Дядо Коледа“ беше направено от класните 
ръководители на децата в начален етап на обучение, а останалите 
2 деца бяха наградени в читалището с интересни книги, които ще 
им бъдат полезни за обогатяването на техните знания и развитие 
на умения.
    ***
 Интерес представлява и идеята за възобновяване на 
изданието на Детски вестник, който съществуваше преди години 
със заглавието „Тееn зона“ и впоследствие „Тип –топ“. Много от 
децата участници във вестника са вече завършили и успели хора, 
но не забравят читалището. Наскоро беше получено и дарение от 
една от участниците в редакционната колегия на вестник  „Тееn  
зона“ Александра Гинчева, която издаде 2 свои книги и дари 1 от 
тях на библиотеката. Книгата вече е търсена и четена. А как ще се 
нарича новият вестник все още не е известно? Стига да го има.
 Макар и с 5 баби беше проведен и ритуалът „Миене ръце на 
бабата“ за празника Бабинден -21 януари. Трапезата отново беше 
пълна с приготвени ястия от сръчните ръце на бабите от 
клуб“Кулинар“. Участник в ритуала беше и баба Гергина 
Дочовска, на която всяка година поливаха в ритуала „Миене на ръце“ за Бабинден, Донка Горанова, Лиляна 
и Йонка от групата за шлагерни песни с ръководител Красимира Борисова, които изпълниха весели песни 
за бабата “Баби, баби“, „Заспала е Баба Дора“ и др. Накрая всички получиха „Правилника на бабата“ ,а 
Донка Горанова -Грамота за най-добра баба/, с най много деца и внуци.
      ***
Продължава и дейността на библиотеката, която получи дарение от нови книги от госпожа Таня Христова.
Благодарим за благородния жест !

Народно читалище “Христо Ботев 1924" - с. Долни Луковит
БЕЗСМЪРТЕН

На  6 януари се навършиха 173 
години от рождението на великия 

поет и революционер Христо 
Ботев - патрон на читалището в с. 

Долни Луковит. Той живее в 
сърцата на всички родолюбиви 

българи.
Поклон пред неговия голям 

подвиг!   Поклон пред този велик 
син на България!

Нови книги за читателите на библиотеката при НЧ "Христо Ботев 1924" - 
с. Долни Луковит. Те са  на стойност-1213лв. Средствата  са получени  от 
спечелен проект по програма "Българските библиотеки- съвременни 
центрове за четене и информираност" на Министерството на културата.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 187/29.01.2021 год.
Увеличава основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър - инж. Валентин Василев Йорданов, считано от 01.01.2021 г. с 10 %.

Р Е Ш Е Н И Е № 188/29.01.2021 год.
Увеличава основните месечни работни заплати Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021 г., както следва:
ь Десислав Илиев Атанасов - Кмет на кметство с. Долни Луковит  с 10%;
ь Людмил Христов Иванов - Кмет на кметство с. Староселци с 10%;
ь Семьон Ценов Вълов - Кмет на кметство с. Писарово  с 10%.

Р Е Ш Е Н И Е № 189/29.01.2021 год.
Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2021 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 190/29.01.2021 год.
1. Отменя досега действащата структура на общинска администрация Искър, приета с Решение № 59 от 11.02.2020 г. По Протокол №7 от 11.02.2020 г. на Общински съвет 
гр. Искър.
2. Одобрява общата численост на общинска администрация  -  42.5 щатни броки.
3. Одобрява структурата на общинската администрация съгласно схема „Организационно-управленска структура”.
4. Възлага на Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото Решение, да утвърди необходимите промени в Устройствения правилник на 
общината,  да утвърди ново Длъжностно разписание и ново Поименно разписание на длъжностите, съгласно изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора 
на длъжностите в администрацията.

Р Е Ш Е Н И Е № 191/29.01.2021 год.
� Приема бюджета на Община Искър за 2021 година

Р Е Ш Е Н И Е № 192/29.01.2021 год.
1. Приема запазването на самостоятелната паралелка: VII клас с 5 ученици в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит за учебната 2020/2021 год.
2. Допълнителни средства ще бъдат осигурени само при необходимост.

Р Е Ш Е Н И Е № 193/29.01.2021 год.
1. Общински съвет Искър дава съгласие да се бракува движима вещ – общинска собственост - лек автомобил „СУЗУКИ ВИТАРА“ с рег. № ЕН 2011 ВТ, рама №  
JSAETD31V00202298, номер на двигател MS112549, цвят „червен/светло сив“, с балансова стойност  2 200 лв. /две хиляди и двеста лв./, като до момента начислената 
амортизация на актива е 1 031, 32 лв. /хиляда тридесет и един лева и 32 ст./ собственост на Община Искър, описан в свидетелство за регистрация № 005562859 от 
15.12.2012 г.  
2. Бракуваният автомобил да се предаде в БКС- гр. Искър за ползване на резервни части.
3. Възлага на кмета на Общината да издаде Заповед за бракуване на МПС и отчисляване от Актива на баланса на Община Искър.

Р Е Ш Е Н И Е № 194/29.01.2021 год.
1. Общински съвет Искър дава съгласие да се бракува движима вещ – общинска собственост - товарен автомобил „ФОРД ТРАНЗИТ 190л“ с рег. № ЕН 6861 ВР, рама №  
SFAAXXBDVATS20953, номер на двигател TS20953, цвят „бял/черен“ с балансова стойност  6 000 лв. /шест хиляди лв./, като до момента начислената амортизация на 
актива е 2 100 /две хиляди и сто лв./ собственост на Община Искър, описан в свидетелство за регистрация № 004692027 от 05.05.2011 г.  
2. Бракуваният автомобил да се съхранява в Кметство с. Писарово за ползване на резервни части.
3. Възлага на кмета на Общината да издаде Заповед за бракуване на МПС и отчисляване от Актива на баланса на Община Искър.

Р Е Ш Е Н И Е № 195 /29.01.2021 год.
1. Общински съвет Искър дава съгласие да се бракува движима вещ – общинска собственост - Автобус марка „ИВЕКО“, модел „50 Ц 15“ с рег. № ЕН 1238 КР, VIN - 
ZCFС50A0005432943, номер на двигател 3780979, цвят „БЯЛ“, с балансова стойност 27 600 лева /двадесет и седем хиляди и шестстотин лв./, като към 31.12.2020 г. 
начислената амортизация на актива е 7 187,50 лв. /седем хиляди сто осемдесет и седем лева и 50 ст./ собственост на Община Искър, описан в свидетелство за регистрация 
№ 009535539 от 04.12.2018 г.  
2. Бракуваният автобус да се съхранява в БКС- гр. Искър за ползване на резервни части.
3. Възлага на кмета на Общината да издаде Заповед за бракуване на МПС и отчисляване от Актива на баланса на Община Искър.

Р Е Ш Е Н И Е № 196/29.01.2021 год.
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 197/29.01.2021 год.
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 06.11.2019 г. до 31.12.2020 г. включително.

Р Е Ш Е Н И Е № 198/29.01.2021 год.
Приема плана за работа на Общински съвет – Искър за периода февруари-юни 2021 година, разпределен  по заседания.

Р Е Ш Е Н И Е № 199/29.01.2021 год.
Община Искър да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 100 000 лв. с ДДС пред Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализирането на проекти в областта на управление на водите: „Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води гр. Искър“, Подобект: „Реконструкция и 
рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа гр. Искър“, 

Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа гр. Искър – Зона изток“.
Р Е Ш Е Н И Е № 200/29.01.2021 год.

Приема Общинска програма по енергийна ефективност на община Искър за периода 2021 – 2030 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 201/29.01.2021 год.

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 
стойностни показатели – 24 потребители за 2021 година.
3. Услугата да се администрира от експерти от Общинска администрация гр. Искър, с адрес: ул. „Георги Димитров“ № 38.
4. Възлага на Кмета на Община Искър да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 202/29.01.2021 год.
І. Предоставя мандат на инж.Валентин Василев Йорданов  - Кмет на Община Искър: 

Да представлява Община Искър на редовно заседание на Общото събрание Асоциацията по ВиК – Плевен, което ще се проведе на 22.02.2021 год. от 10:30 ч. в 
Заседателната зала на сградата на Областна администрация – Плевен. 
Съгласно чл.10, ал.5, т.6 от Правилника е определена резервна дата 01.03.2021 г. от 10:30 часа за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред.
Да гласува по предложения дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020 год.;
2. Разглеждане и приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020 год.;
3. Приема Бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2021 год.;
4. Разглеждане и приемане на „Подробна инвестиционна програма за 2021 год.“ на ВиК ЕООД – гр.Плевен;
5. Други.

ІІ. Като резервен член за представител на Община Искър предоставя мандат на инж.Валя Вълова Костова - Директор Дирекция „Социално-
икономическо развитие, териториално и селищно устройство“, със същите права и задължения. 

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