
На 09.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със 
Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и 
класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото 
общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”. Комисията проведе заседанието си 
в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 
38. Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав. 
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 
правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 
ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря. На заседанието на комисията не присъства представител на 
участника в процедурата. Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово 
предложение” на единственият участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ. 
Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията. Комисията приключи своята 
работа и състави настоящия протокол на 09.01.2020 г. в 11:00 часа. Предстои скрючване на договор с избраният 
изпълнител!
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ  2020 ГОД.

На 10.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 1 от 02.01.2020 г. на 
Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: 
„Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”.Комисията 
проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 
38.Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си редовен  състав.На заседанието на комисията не 
присъстваха представители на участниците. Председателят на комисията откри заседанието и запозна 
присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП 
ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатите 
участници в процедурата. Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на допуснатите 
участници.

Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 10.01.2020 г. в 11:30 часа. Предстои 
сключване на договор с избраният изпълнител!

***

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и 
Заповед № 802/17.12.2019 година на Кмета на Община Искър на 
21.01.2020 г. се състоя обществено обсъждане на проектобюджета на 
община Искър за 2020 год. И през тази година той предвижда 
устойчивост и надграждане на дейностите във всички сфери на 
обществените услуги. Проектобюджетът е внесен за разглеждане от 
постоянните комисии на Общински съвет – Искър и предстои 
неговото гласуване през месец февруари.

 ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА
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Народно читалище “Ламби Кандев-1893“ гр.Искър

През месец януари Народно читалище 

“Ламби Кандев-1893“ работи по приетия за 2020 

година Културен календар. По повод Деня на 

българското кино бяха проведени много 

мероприятия на кино-видео клуба с ръководител 

Христо Йорговски и децата от СУ “Христо 

Смирненски“. В кино-видео маратона участваха 

ученици от 1-ви до 12 клас. Децата от 1-ви и 2 клас се 

забавляваха с приказките за Хитър Петър. 

Учениците от 3 и 4 клас гледаха с интерес историите 

на веселите Патиланци от „Патиланско царство“ на 

***
По традиция на 21 януари в читалището се посрещна и Денят на родилната помощ - „Бабинден“.

Ран Босилек. Смяха се на патилата на Баба 

Цуцулана, Весел Патиланчо и цялата Патиланска 

дружина. Съобразен с интересите на по – големите 

ученици от 5 - 7 клас беше филмът „Да обичаш на 

инат“ от 1986 година с историята на един ученик и 

неговият баща. А тийнейджърите гледаха с интерес 

българския филм „Привличане“, сюжетът на който 

се върти около живота на подрастващите, техните 

преподаватели, приятели и съпътстващите ги 

любовни емоции, все неща, които вълнуват младата 

публика.

Народно читалище „П.Р.Славейков-1926” с.Староселци

И тази година Народно читалище „П.Р.Славейков-
1926” с.Староселци организира  Общоселско  
увеселение за празника на най-човешката радост на 
българина от незапомнени времена – Бабинден. 
Спазихме  традицията и на площада пред чешмата с 
хляб и сол почетохме  най-младата акушерка Ралица 

Петрова-Маринова. Снежана Велковска най-
младата майка извърши ритуалното поливане. Изви 
се кръшно хоро и всички се отправихме към 
ритуалната зала, където продължихме с изпълнение 
на Милка Петкова и Димитрина Кръстева от клуба 
за сценични изяви и много танци.

Народно читалище „Христо Ботев1924” – с. Долни Луковит

Децата от Детска градина "Щастливо детство" 
на посещение в библиотеката

Нови книги в библиотеката
Книгите са от спечелен проект към Министерство 

на културата "Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене и информираност"- 

133 бр. за 1197лв.

Безсмъртен
  1 7 2  г о д и н и  о т  
рождението на великия 
поет и революционер 
Христо Ботев - патрон на 
читалището в с. Долни 
Луковит. Той живее в 
с ъ р ц ат а  н а  в с и ч к и  
родолюбиви българи. 
Поклон пред неговия 
г о л я м  п о д в и г !
Поклон пред този велик 
син на България!

Бабинден
            21 януари - Ден на родилната помощ
   На този ден почитаме всички онези специалисти, които помагат на живота да 
се появи на белия свят. Денят се празнува от 1951 г.  На този светъл празник – 
Бабинден ние всички засвидетелстваме нашата почит и уважение към 
благородната професи на акушерките и акушер-гинеколозите, към всеотдайния 
им труд и професионализъм. Желаем им да бъдат здрави и все така отдадени на 
своето призвание!
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Р Е Ш Е Н И Е № 39/30.01.2020 год. 

1. Дава съгласие да се подпомогнат граждани от община Искър за участе в кръводарителната кампания със сумата от 40 лева на едно лице като се спазват 
следните приоритети: първо- граждани регистрирани в Дирекция СП гр.Кнежа; второ: безработни граждани регистрирани  в Бюрото по труда, като активно 
търсещи работа и трето: други
2. Необходимите финансови средства за обезпечаване на кръводарителната кампания да бъдат разчетени в бюджета на общината.
3. Приема следното разпределение по населени места:

4. Възлага на Кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на т.1,т.2 и т.3
      Р Е Ш Е Н И Е №40/30.01.2020 год. 
Увеличава основната месечна работна заплата на Кмета на общината инж.Валентин Василев Йорданов, считано от 01.01.2020 г. с 10 %.
      Р Е Ш Е Н И Е № 41/30.01.2020 год. 
Увеличава основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2020 г. както следва:

· Десислав Илиев Атанасов-кмет на кметство с.Долни Луковит с 10 %;

· Людмил Христов Иванов-кмет на кметство с.Староселци с 10 %;

· Семьон Ценов Вълов-кмет на кметство с.Писарово с 10 %.
      Р Е Ш Е Н И Е №42/30.01.2020 год. 
Допълва Приложение № 1 – справка за базисни наемни цени, които ще се използват като начална наемна цена при провеждане на процедури за отдаване под 

наем на общински недвижими имоти през 2020 год., като след „за 1 кв.м. за 1 месец“ се добави „без ДДС“.
      Р Е Ш Е Н И Е № 43/30.01.2020 год. 
Приема стратегия за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър за периода 2020-2023 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 44/30.01.2020 год. 
  Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2020 г.
      Р Е Ш Е Н И Е № 45/30.01.2020 год. 
1. Да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на 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, приета от ОбС – Искър, следните стопанисвани от общината имоти:

2. ОбС Искър определя наемна цена 60 лв./дка, която да се използва като начална тръжна цена при провеждането на търга по точка едно.
3. Имотите посочени в т.1  да се отдадат под наем за срок от пет стопански години, считано от 2019-2020 стопанска година.
4. Да не се допускат до участие в търга за наем на имотите:
4.1.Физически и юридически лица, които имат задължения към Общината, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Търговския закон;
4.2. Наематели, които са преотстъпили предоставената им земя на трети лица.
5. Възлага на Кмета на Общината да осъществи организацията и провеждането на търга по т. 1 и сключи договор за наем.

Р Е Ш Е Н И Е № 46/30.01.2020 год. 
1. Общински съвет - Искър определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване  през стопанската 2020-

2021г., съгласно Приложение №1.
2. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории да се обяви в общината и кметствата и да се публикува на интернет страницата на общината в срок 

до първи март 2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 47/30.01.2020 год. 

Разрешава на „Ватковски Солар Футуре“ ЕООД гр.Искър изработването на Подробен устройствен план – план за обединяване на ПИ 56493.219.24 и ПИ 
56493.219.26 и Подробен устройствен план – план застрояване за новообразувания имот в землището на с.Писарово.

Р Е Ш Е Н И Е № 48/30.01.2020 год. 
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните гр. Искър, обл. Плевен за 

2019 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 49/30.01.2020 год. 

1.Отменя Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 97 от 06.04.2012 г. по 
Протокол № 7 от 06.04.2012 г.

2.Решението влиза в сила от деня на публикуването му на интернет страницата на община Искър.
Р Е Ш Е Н И Е № 50/30.01.2020 год. 

1.Дава съгласие Кмета на община Искър да приеме предложеното дарение на парични средства в размер на 1150.00 (хиляда сто и петдесет) лева от Лида 
Тодорова Гъбова, с. Долни Луковит, община Искър, които да бъдат използвани, както следва:

1.1.Сума в размер на 370 (триста и седемдесет) лева да се изплати на Николай Методиев Костадинов с адрес: с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, 
ул. „Сопот“ № 8 за заплащане на една семестриална такса в Медицински университет – Плевен за обучението му по специалността „Фармация“;

1.2.Сума в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева да се изплатят на Еманоела Андрианова Симеонова с адрес: с. Писарово, община Искър, област 
Плевен, ул. „Тодор Каблешков“ № 6 за предстоящия й абитуриентски бал през месец май 2020 г., респ. продължаване образованието на лицето.

2.Възлага на Кмета на Общината, след представяне на декларация от г-жа Гъбова по чл.9, ал.3 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 (Наредба № 33), да сключи договор за дарение с лицето Лида Тодорова Гъбова от една страна като Дарител и 
община Искър, от друга страна като Дарен.

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви сключения Договор за дарение в публичния регистър по чл.9, ал.2 от Наредба № 33, приета от Общински съвет – 
Искър.  

Р Е Ш Е Н И Е № 51/30.01.2020 год. 
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвъртото тримесечие на 2019 г.
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