
Брой	133,	юли	2021	г.

Фолклорен фестивал 
”Тульово пее и танцува”

НЧ ”ХРИСТО БОТЕВ-1905” с. Писарово

 На 17.07.2021 г. се проведе 
четвъртото издание на Фолклорен 
фестивал ”Тульово пее и танцува”. 
Фестивалът беше организиран от 
Народно читалище ”Христо Ботев-
1905” с.Писарово и открит от г-жа 
Павлина Захариева  –  член на  
Читалищното настоятелство. Ще 
останат незабравими мигове за 
жителите и гостите на с.Писарово 
докоснали се до изпълненията на 
самодейците: ФГ при НЧ ”Митко 
Л а а к о в - 1 9 0 3 ” ,  с . Ч о м а к о в ц и ,  
индивидуалните изпълнители към НЧ 
”Христо Ботев-1927-Горник”, с.Горник, 
ВГ ”Искърски напеви” към ПК 
”Еделвайс”, с.Чомаковци, ВГ ”Росна 
китка” към НЧ ”Огняна1899”,  
с.Радомирци, децата от клуб за народни 
танци ”Лаленце се люлее” при НЧ 
”Васил Христов-1927”, с.Рупци, Група 
за фолклорни песни ”Гергана” към ПК 
”Дълголетие”, гр.Кнежа, индивидуални 
изпълнители към „Клуб на инвалида” 
с.Бреница, ВГ ”Незабравка” към ПК 
”Незабравка”, с.Писарово, детски 
танцов състав ”Искрици” и Смесена 
вокална група ”Волна песен” към НЧ 
”Христо Ботев-1924”,  с.Долни 
Луковит, Вокална група към ПК 
”Здравец”, с.Долни Луковит, Андреа 
Вълова,  Цветан Близнашки, Асен Ивов 
-  с  .Писарово,  Румен Марков.  
Благодарение на Вас участници с 
родолюбиви сърца  с е  случват  
празниците на българския дух. Знаем, 
че вярвате в нас, както и ние сме 
убедени, че можем да разчитаме на Вас, 
за да продължи традицията на този 
фе стивал  –  да  съхраняваме и  
п о п ул я р и з и р а м е  б ъ л г а р с ко т о  
ф ол к л о р н о  н а с л ед с т во ,  д а  с е  
обединяваме около родовата памет и 
националните ценности. Благодарим 
Ви, че бяхме заедно!!!
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НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1924", с. Долни Луковит
Витрини с произведения на 

Велики личности по повод на 

бележити дати

На 8 юли  се навършиха 144г. от 

рождението на Елин Пелин 

/Димитър Стоянов/- майстор на 

късия разказ в българската 

литература, наречен още 

„Певец на българското село". 

Роден в с. Байлово.

На 9 юли се навършиха 171 от 
рождението на Патриарха на 
българската литература Иван 

Вазов. Той е роден в гр. Сопот.

На 18 юли се навършиха 184 
години от рождението на Апостола 

на Свободата- Васил Левски
"Ти ни трябваш и днес, Апостоле

да ни кажеш ни трябваш, Апостоле
как се люби народ, Апостоле..

На 17 юли танцови и певчески колективи от с. Долни Луковит 
взеха участие във  ФФ "Тульово пее и танцува"

Отлично се представиха: ТС "Искрици" и СВГ "Волна песен" при НЧ 
"Христо Ботев1924", отлично се представи и певческа група "Пей сърце" 

при ПК "Здравец".

„Няма по-верен приятел от книгата.“

Ърнест Хемингуей

През месец юли 2021 отвори врати Дневен център към НЧ “Ламби 

Кандев-1893“. В него работи лятна читалня, където посетителите могат 

да прочетат вестници и списания, да обменят прочетени книги и да 

обогатят своите знания с интересни енциклопедии – „Илюстрована 

семейна енциклопедия“, „Какво кога, къде и как“, „Голяма детска 

енциклопедия“, „100 причини да се гордеем, че сме българи“, „Това е 

България“ и други. За любителите на шаха и таблата има обособен кът 

за игри. Голяма част от залата е обособена за малките посетители. Те 

могат да рисуват, четат, да играят  на „Не се сърди човече“ и  

образователни игри, да  редят конструктори /“Лего“/ и да творят. За 

малките ще работи лятна занималня с определен график. Работата на 

Лятната занималня ще завърши на 1-ви септември  с програма, изнесена 

от децата, посетили центъра и изложба на техни рисунки.

Във връзка с работата на Лятната 

занималня се организира и конкурс за 

рисунка и лого на Дневния център.

***

Читалището взе участие и във 

Фестивала „Тульово пее и танцува“ в 

село Писарово.

   Дневен център при НЧ“Ламби Кандев-

1893“ организира конкурс –„Нарисувай 

усмивка“. 

  Вашите творби ще се приемат в Дневен 

център от 01.07 – 25.09.2021 година , като 

най- добрите ще бъдат наградени и  ще 

бъде подредена изложба във фоайето на 

читалището.

Най – красивата от тях  от тях ще бъде 

обявена за лого на Дневния център от 

компетентно жури!

НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър
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НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ", с. Староселци

Вокална група „Наслада“, при Народно читалище „П.Р.Славейков-1926“,  с.Староселци взе участие във 
фолклорен фестивал „Тульово пее и танцув“, с.Писарово !
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Р Е Ш Е Н И Е № 265/29.07.2021 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 29.07.2021 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
2. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 29.07.2021 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 № 266/29.07.2021 год.
РАЗДЕЛ II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, се изменя както следва: По буква „Б“. 

Продажба на имоти общинска собственост   било� 78669.30      � става 225119.30
РАЗДЕЛ ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
По буква ”Б” – “ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ” се допълва т.т.7,8,9,10,11 както 

следва:
т.7. Продажба на УПИ II-1853 с площ 8815 кв.м., находяща се в кв.156 по плана на гр.Искър.  - 40000.00 лв.
т.8. Продажба на ПИ № 55782.139.112 с площ 2096 кв.м., с НТП „Ливада“, кат.трета в местността „Гръбльовското“.- 2100.00 лв.
т.9. Продажба на ПИ № 55782.139.114 с площ 2145 кв.м., с НТП „Ливада“, кат.трета в местността „Гръбльовското“.- 2150.00 лв.
т.10. Продажба на ПИ № 55782.139.117 с площ 902 кв.м., с НТП „Ливада“, кат.трета в местността „Гръбльовското“.- 900.00 лв.
т.11. Продажба на УПИ I-643 с площ 165 кв.м., находяща се в кв.66Б по плана на гр.Искър. - 1300.00 лв.
     Р Е Ш Е Н И Е № 267/29.07.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-575 с площ 905 кв.м. и 

построената в това дворно място „Баня“ с площ 125 кв.м., в кв.50 по плана на с.Писарово.
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ І-575 с площ 905 кв.м. и построената в него „Баня“ с площ 125 

кв.м. в кв.50, по плана на с.Писарово, на стойност – 6 300.00 /шест хиляди и триста/ лева без ДДС.
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 № 268/29.07.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-1853 с площ 8815 кв.м. в 

кв.156 по плана на гр.Искър
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ ІІ-1853 с площ 8815 кв.м. в кв.156 по плана на гр.Искър, на 

стойност – 35260.00 /тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет/ лева без ДДС.
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 № 269/29.07.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-643 с площ 165 кв.м. в кв.66Б 

по плана на
гр.Искър
2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ І-643 с площ 165 кв.м. в кв.66Б по плана на гр.Искър, на 

стойност – 990.00 /деветстотин и деветдесет/ лева без ДДС.
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 № 270/29.07.2021 год.
1.Дава съгласието си за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ част от тревната площ 

на кръстовището между ул.“Георги Димитров“ и ул.“Райко Даскалов“ до кв.84, 84А и 85 в гр.Искър за поставяне на рекламно 

информационен елемент тип „билборд“, за срок от 10 години.
2. Определя месечна наемна цена за квадратен метър, изготвена от лицензиран оценител, на стойност от 2,5 (два лева и петдесет 

стотинка) лева без ДДС. 
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 № 271/29.07.2021 год.
Приема План за действие на община Искър в изпълнение на стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021-2030 г.) съгласно приложението.
     Р Е Ш Е Н И Е № 272/29.07.2021 год.
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2021 г.
     Р Е Ш Е Н И Е № 273/29.07.2021 год.
Приема Отчета за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. включително.
     Р Е Ш Е Н И Е № 274/29.07.2021 год.
Приема плана за работа на Общински съвет – Искър за периода август – декември 2021 г., разпределен  по заседания.

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