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ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И 
КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска 
преброителна комисия – Искър, Обявява процедура по набиране и подбор на регистратори.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено от автобиография (по образец), копие от диплома 
за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN, и цветна снимка на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за административно 
обслужване на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, съгласно приложенията.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване`2021 на Националния статистически институт или от 
сайта на община Искър.

Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:
 - да са навършили 18 години, да имат минимум средно образование;
 - да не са осъждани или поставени под запрещение.
Преброителите ще бъдат ангажирани от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат 

право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.
Общинската преброителна комисия на гр. Искър информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат 

голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок.
Заплащането на труда им ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата, сградите и 

жилищата в преброителния им участък.

Откриване на новата учебна 2020/2021 година
15 септември – светло начало! Празник на празниците! Ден, в който сърцето пулсира вълнуващи чувства. Мислите 

творят полет в необятния, без граници за мечтите свят. Звучат български песни! Въздухът трепти от възторжените 
гласове на всички, които на този ден изпълват училищното пространство! Всеки български дом изпраща най-
свидното – децата си, с вяра, надежда и любов, за да можем да ги видим след години вдъхновени творци на своя свят. 
Искрят очите и на първокласниците. С плаха крачка, с китка цвете, пожелания за попътен вятър, за здраве и успех 
влизат в дома на познанието. Силни чувства горят и тези, които за пореден път прекрачват прага на училището. 
Плиснато е менче с вода, за да върви на всички като по вода!

Бъдете здрави, всеотдайни, упорити и все по-добри 

в това, което правите!

На добър час! Честита нова учебна година!
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Проведени обществени поръчки в Община Искър през месец септември 2020 год.

На 14.09.2020 год. (понеделеник), в изпълнение на Заповед № 733/14.09.2020 г. на  Кмета 
на Община Искър от 10.30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър;
ЧЛЕНОВЕ: 
1. Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър 

и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо 
развитие и териториално 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 14.09.2020 год. (понеделеник) от 10.30 часа назначената комисия да 
получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.
Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 27.08.2020 г. е 

публикувана Обява с в „профила на купувача“ в официалната страница на АОП чрез 
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената 
поръчка до 23:59 часа на 09.09.2020 год. с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие 
на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни 
Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за 
широколентов достъп”.

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 14.09.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферти за 
участие са подадени чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) 
от 6 (шест) участника. След крайния срок не са постъпили оферти.

След узнаване на участниците членовете на комисията подписаха декларация за липсата на обстоятелства по  във чл. 103, ал. 2 от ЗОП
връзка с , ал. 2 от ППЗОП за обстоятелствата по  -  и  от ППЗОП Председателят и членовете на комисията подписаха 97  ( ). чл. 51, ал. 8 10 13
цитираните декларации.

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.

На 16.09.2020 год. (сряда), в изпълнение на Заповед № 734/14.09.2020 г. на  Кмета на Община Искър от 10.30 часа в сградата на 
Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър;
ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Георги Генадиев Тончев - Младши експерт „Информационни технологии” в дирекция „Обществени поръчки, правно и 

информационно-техническо осигуряване” 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 16.09.2020 год. (сряда) от 10.30 часа назначената 
комисия да получи и отвори подадената оферта за участие, разгледа и оцени същата.

Председателят на комисията откри заседанието.
Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 28.08.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на 

купувача“ в официалната страница на АОП чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената поръчка до 10:30 часа на 11.09.2020 год. с 
предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; 
Процедура № BG05M9OP001-2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на 
Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2014-2020 г.,съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти”.
На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертата за участие, получена чрез 

платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно име на участника, както и 
информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертата, 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 получената оферта - на 16.09.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферта за 
участие е подадена чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от 
един участник.

След крайния срок - 23:59 часа на 09.09.2020 г. не са постъпили оферти.
След узнаване на участника председателя и членовете на комисията подписаха декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП чл. 51, ал. 8 10 13 във връзка с 97, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по  -  и  от ППЗОП). 
На основание чл. 97, ал. 3 и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към електронно отваряне на 

офертата и обявяване на документите и ценовото предложение на участника по реда на постъпването.
Предстои работа на комисиите и избор на изпълнители!

Футболен клуб „ВЕНЦИ” е сдружение с нестопанска цел, което има идея да популяризира 
развитието на масовия футбол в гр.Искър. Ръководството на отбора и футболистите организират 
кампания под наслов „106 Детски усмивки”. Това е точният брой на децата в детската градина в 
гр.Искър. На всяка домакинска футболна среща на градския стадион ще има поставена прозрачна 

плексигласова кутия за набиране на средства. Тя ще 
бъде заключена от началото до края на кампанията (т.е. 
от началото на първата домакинска среща, която ще се 
проведе на 12.09.2020 г. до последната домакинска 
среща, която ще е на 14.11.2020 г.) като ключовете ще 
бъдат съхранявани от директора на ДГ „Мара Балева” – 
г-жа Величка Косташка.  Идеята е да правим повече 
добро! След приключване на кампанията кутията ще 
бъде предоставена на директора на Детската градина - г-
жа Косташка. Със събраната сума ще бъдат закупени 
подаръци за всички 106 деца, които са бъдещето на 
Община Искър. 

Иван Йолов – Председател на 
Футболен клуб "Венци“

Кампания „106 Детски усмивки”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, ГР.ИСКЪР

През месец септември въпреки ремонтните дейности читалището взе 
участие във виртуалния празник в село Пещера: 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК-КОНКУРС „ОТ БРАЗДАТА ДО 
СОФРАТА-ПО ДЪЛГИЯ ПЪТ НА ХЛЯБА” С.ПЕЩЕРА 2020 /14.07.2020-
14.08.2020/

Жените от клуб „Кулинар“ представиха свои оригинални хлябове в 
изложба, организирана в читалището, както и участието си в Курбан за здраве 
в църквата и бяха удостоени от журито с две грамоти и плакет.

Надяваме се в бъдеще да постигнем и по големи успехи. 

                    * * *

Започна подреждане и оформяне на „Музей на книгата“, който ще бъде 
открит през месец октомври.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ -1905"С.ПИСАРОВО
През месец септември отново имахме удоволствието да бъдем с г-н Цветан Близнашки, като гост 

изпълнител в с.Буковец на Петия Фолклорен фестивал ,,ТЪПАН БИЕ ,ХОРО СЕ ВИЕ, ПЕСЕН СЕ ПЕЕ 
БУКОВЕЦ СЕ ВЕСЕЛИ-БЪЛГАРСКОТО ДА СЪХРАНИ". Там той успя да зарадва всички гости с песните 
си. А когато чуха неговия глас, млади и стари заиграха български хора. Нека му пожелаем ,ние Читалище 
,,Христо Ботев -1905", да е винаги така все раздаващ се за хората! На добър час!

През този месец бяха подновени и репетициите на танцовата група към читалището.
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на Община Искър от 10.30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав:
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2. Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция 
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Председателят на комисията откри заседанието.
Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 27.08.2020 г. е 
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комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.
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Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър;
ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Георги Генадиев Тончев - Младши експерт „Информационни технологии” в дирекция „Обществени поръчки, правно и 

информационно-техническо осигуряване” 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 16.09.2020 год. (сряда) от 10.30 часа назначената 
комисия да получи и отвори подадената оферта за участие, разгледа и оцени същата.

Председателят на комисията откри заседанието.
Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 28.08.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на 

купувача“ в официалната страница на АОП чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени 
поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената поръчка до 10:30 часа на 11.09.2020 год. с 
предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; 
Процедура № BG05M9OP001-2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, 
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на 
Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2014-2020 г.,съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти”.
На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертата за участие, получена чрез 

платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно име на участника, както и 
информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертата, 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 получената оферта - на 16.09.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферта за 
участие е подадена чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от 
един участник.

След крайния срок - 23:59 часа на 09.09.2020 г. не са постъпили оферти.
След узнаване на участника председателя и членовете на комисията подписаха декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 

2 от ЗОП чл. 51, ал. 8 10 13 във връзка с 97, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по  -  и  от ППЗОП). 
На основание чл. 97, ал. 3 и във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към електронно отваряне на 

офертата и обявяване на документите и ценовото предложение на участника по реда на постъпването.
Предстои работа на комисиите и избор на изпълнители!

Футболен клуб „ВЕНЦИ” е сдружение с нестопанска цел, което има идея да популяризира 
развитието на масовия футбол в гр.Искър. Ръководството на отбора и футболистите организират 
кампания под наслов „106 Детски усмивки”. Това е точният брой на децата в детската градина в 
гр.Искър. На всяка домакинска футболна среща на градския стадион ще има поставена прозрачна 

плексигласова кутия за набиране на средства. Тя ще 
бъде заключена от началото до края на кампанията (т.е. 
от началото на първата домакинска среща, която ще се 
проведе на 12.09.2020 г. до последната домакинска 
среща, която ще е на 14.11.2020 г.) като ключовете ще 
бъдат съхранявани от директора на ДГ „Мара Балева” – 
г-жа Величка Косташка.  Идеята е да правим повече 
добро! След приключване на кампанията кутията ще 
бъде предоставена на директора на Детската градина - г-
жа Косташка. Със събраната сума ще бъдат закупени 
подаръци за всички 106 деца, които са бъдещето на 
Община Искър. 

Иван Йолов – Председател на 
Футболен клуб "Венци“

Кампания „106 Детски усмивки”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, ГР.ИСКЪР

През месец септември въпреки ремонтните дейности читалището взе 
участие във виртуалния празник в село Пещера: 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК-КОНКУРС „ОТ БРАЗДАТА ДО 
СОФРАТА-ПО ДЪЛГИЯ ПЪТ НА ХЛЯБА” С.ПЕЩЕРА 2020 /14.07.2020-
14.08.2020/

Жените от клуб „Кулинар“ представиха свои оригинални хлябове в 
изложба, организирана в читалището, както и участието си в Курбан за здраве 
в църквата и бяха удостоени от журито с две грамоти и плакет.

Надяваме се в бъдеще да постигнем и по големи успехи. 

                    * * *

Започна подреждане и оформяне на „Музей на книгата“, който ще бъде 
открит през месец октомври.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ -1905"С.ПИСАРОВО
През месец септември отново имахме удоволствието да бъдем с г-н Цветан Близнашки, като гост 

изпълнител в с.Буковец на Петия Фолклорен фестивал ,,ТЪПАН БИЕ ,ХОРО СЕ ВИЕ, ПЕСЕН СЕ ПЕЕ 
БУКОВЕЦ СЕ ВЕСЕЛИ-БЪЛГАРСКОТО ДА СЪХРАНИ". Там той успя да зарадва всички гости с песните 
си. А когато чуха неговия глас, млади и стари заиграха български хора. Нека му пожелаем ,ние Читалище 
,,Христо Ботев -1905", да е винаги така все раздаващ се за хората! На добър час!

През този месец бяха подновени и репетициите на танцовата група към читалището.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 136/10.09.2020 год.
1. Приема бюджетната прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности по бюджета на общината,  II-ри етап 
/Приложение №8/.
2. Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупвани през годините на бюджетната прогноза, като наличните към края на годината 
задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, II-ри етап /Приложение №1а.
3. Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупвани през годините на бюджетната прогноза, като наличните към края на съответната година 
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, II-ри етап /Приложение №1а
4. Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община, II-ри етап / Приложение №6г/.

Р Е Ш Е Н И Е № 137/10.09.2020 год.
1. Дава съгласие за формиране на маломерните паралелки през учебната 2020/2021 г. в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит, както следва: II клас с 15 ученици, III клас с 9 ученици, IV 
клас с 10 ученици, V клас с 11 ученици, VI клас с 11 ученици, VII клас със 7 ученици.
2. Допълнителни средства ще бъдат осигурени само при необходимост.

Р Е Ш Е Н И Е № 138/10.09.2020 год.
1. Приема запазването на паралелките: III клас с 9 ученици, VII клас със 7 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 № 139/10.09.2020 год.
 Да бъдат отпуснати до 6000 лв. за обедно хранене на 46 ученици от I-IV клас за период от 01.10.2020 до 31.12.2020 г. при необходимост.

Р Е Ш Е Н И Е № 140/10.09.2020 год.
1. Общински съвет – Искър възлага на Кмета на Община Искър да сключи договор между Община Искър и Футболен клуб „ФК Венци“, ЕИК 114545150, със седалище и 
адрес на управление гр. Искър, обл. Плевен, ул. „Лиляна Димитрова“ № 38, представляван от Председателя на футболния клуб Иван Любомиров Йолов за безвъзмездно ползване на 
недвижими имоти - публична общинска собственост, а именно – Спортен комплекс с АКТ № 3568 на МРРБ и МП на Република България, намиращ се в обл. Плевен, гр. Искър, УПИ V -
973, кв. 158 за срок от 10 /десет/ години.
2.  Общински съвет – Искър възлага на Кмета на Община Искър да сключи договор между Община Искър и Футболен клуб „Левски-09“, ЕИК 175835175, със седалище и 
адрес на управление с. Писарово, обл. Плевен, Общ. Искър, представляван от Председателя на футболния клуб Пламен Даринов Цонков за безвъзмездно ползване на недвижими имоти - 
публична общинска собственост, а именно – Спортен комплекс с АКТ № 1529 на МРРБ и МП на Република България, находящ се в обл. Плевен, Община Искър,  с. Писарово, УПИ  -XII-
295, кв. 72 за срок от 10 /десет/ години.

Р Е Ш Е Н И Е № 141/10.09.2020 г.
1. Възлага на Кмета на община Искър да организира и проведе електронна обществена поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП чрез Публично състезание с предмет: „Възлагане на 
обществени услуги за извършване на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър” както следва:

1.1. „Обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен – Писарово – Долни Луковит по утвърдената областна транспортна схема от квотата на 
община Искър, по маршрутно разписание № 2281 с час на тръгване от гр. Плевен 7.10 ч. и час на тръгване от с.Долни Луковит 13.10 ч. 
1.2. „Обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен – Писарово – Долни Луковит по утвърдената областна транспортна схема от квотата на 
община Искър, по маршрутно разписание № 2282 с час на тръгване от гр. Плевен 17.30 ч. и час на тръгване от с.Долни Луковит 6.40 ч. 
1.3. „Обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен – Писарово – Долни Луковит по утвърдената областна транспортна схема от квотата на 
община Искър по маршрутно разписание № 2283 с час на тръгване от гр. Плевен 10.30 ч. и час на тръгване от с.Долни Луковит 17.15 ч. 

2. Утвърждава критериите за подбор и начина за оценка за класиране на участниците, посочени в раздел IV. ИЗИЗСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, стр.8 – стр.15 от 
Документацията за участие в обществената поръчка.
3. Определя междуселищната линията по т.1 и курс № 2281 по нея, да бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за 
относителен дял на тези курсове - 35 % от общия брой курсове по линиите от областната транспортна схема от квотата на общината, съгласно справка от Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Кнежа.
4. Възлага на Кмета на община Искър да сключи договор с избрания изпълнител за срок на изпълнение минимум 5 години.
5. Определя състав на комисията за провеждане на обществената поръчка и оценка на постъпилите предложения, както следва:

5.1. Представител на Дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър за Председател на комисията;
5.2. Специалист, притежаващ необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване на предложенията от общинската администрация или външен 
специалист (при необходимост);
5.3. Правоспособен юрист от Дирекция ОППИТО на общинската администрация;
5.4. Представител на Общинския съвет - Искър;
5.5. Представител на Изпълнителна Агенция „ Автомобилна администрация”;
5.6. Представител на КАТ - „Пътна полиция”;
5.7. Представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт.

Р Е Ш Е Н И Е № 142/10.09.2020 г.
1. Упълномощава кмета на община Искър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 247 382.19 лева, 
(двеста четиридесет и седем хиляди триста осемдесет и два лева и деветнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект 
за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Искър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 143/10.09.2020 г.
1. Упълномощава кмета на община  Искър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 49 476,44 лева, 
(четиридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Благоустрояване на парково 
пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Искър да подготви необходимите документи за получаване на ДДС към авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.006-0042-C01 от 10.06.2019 г. 
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 144/10.09.2020 г.
1. Упълномощава кмета на община Искър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 74 564.30 лева, 
(седемдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0030-C01 от 24.10.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
административни общински сгради" в гр. Искър,  община Искър, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Искър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0030-C01 от 24.10.2019 г.  и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”.

Р Е Ш Е Н И Е № 145/10.09.2020 г.
1. Упълномощава кмета на община Искър да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 14 628,63 лева, 
(четиринадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лева и шестдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0030-C01 от 24.10.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
административни общински сгради" в гр. Искър, община Искър, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Искър да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0030-C01 от 24.10.2019 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”.
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