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Нова година винаги е изпълнена с нови 
надежди, вяра в по-добро бъдеще, здраве, мир и 
благополучие. В навечерието на предстоящата 
нова година, изпращайки старата всички ние се 
надяваме, мечтаем и сме изпълнени с любов и 
топлина в сърцата.

Нека новата 2022 година  положи началото на 
благоприятни промени и успешни начинания и 
нека всеки ден от настъпващата година бъде 
плодотворен в работата и щастлив в личния Ви 
живот!

               инж.Валентин Йорданов 
               Кмет на Община Искър

От все сърце желая здраве, щастие и късмет.
Благополучие и вяра в новия ден!�Пожелавам Ви 
мир, любов и споделени мигове!� С лекота да 
постигате целите, да преминавате без проблем през 
премеждията!�Пожелавам светли дни и винаги и във 
всичко да ви върви!

Бъдете щастливи и вярвайте, че доброто е 
благодетел и прави чудеса!

Да бъде успешна, щастлива и благословена 
Новата 2022 година!

                                                          Любомир Йолов
                 Председател на Общински съвет – Искър 

Коледни пожелания на деца от СУ „Христо Смирненски“ 
към потребителите  по проект „Грижи за достоен живот 5“.

Детството е едно прекрасно време във всеки човешки живот. То е 

време на радост и тъга, запознанства и нови приятели, раздели и нови, 

непознати чувства. Безспорно учителите и родителите са една важна 

част, дори може би най-важната, за формирането на едно дете като 

личност. И учителите от СУ „Христо Смирненски" в Искър знаят това! 
Не за пръв път учителите и родителите на децата от училище 

обединяват усилията си, за да извършат добро дело. Дни преди Коледа 

малките ученици, заедно със своите родители и учители изработиха 

красиви коледни картички с пожелания, с които зарадваха 40 

възрастни хора по проект „Грижа за достоен живот - 5”. Те вярват, че 

всяка една от картичките е дала искрица топлина, която е стоплила 

сърцата на някоя баба или дядо, и че малките жестове правят щастието 

и красотата в живота.
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Най – красивият и радостен за всички хора, но най 
вече за децата е  последният месец от годината. През 
декември служителите от  читалището решиха, че 
въпреки Коронавируса и мерките за безопасност 
трябва  да зарадват децата като превърнат фоайето на 
читалището в  Къща на Дядо Коледа, който не иска и 
тази година да е самотен 
 Затова  децата успяха да видят дори и през стъклата  
неговата къща блестяща с 
приказни цветове, коледната 
елха, коледните джуджета и 
елфи, шейната с подаръци 
на Дядо коледа, малките 
с у р в а к а р и  ко л е д н и т е  
звънчета, да чуят звучащите 
коледни песни и ярки 
светлини, да се порадват на 
изложбата от  коледни 
к а р т и ч к и ,  р и с у н к и  и  
картини. Да се докоснат до 
най-красивата и тъжна 
приказка на Ханс Кристиян 
А н д е р с е н  „ М а л к а т а  
Кибритопродавачка“.
Да усетят коледния дух! И радостта 
на празниците!
А  тези, които влязоха получиха 
грамота за най послушно и добро 
дете на 2021 година лично от Дядо 
Коледа !

Уникална Новогодишна изложба
В началото на месец декември във фоайето на 
Народно читалище „Ламби Кандев- 1893“ беше 
открита уникална изложба от Коледни и 
новогодишни картички. Картичките са събирани от 
много години /повече от 30 години/ и подарени на 
читалището от Секретаря Боряна Велкова. Броят им 
достига до над 600. Малка част от тях са дарени от 
жените от Пенсионерски клуб “Здравец“, Община 
Искър и частен дарител от град София. Почти всяка 
година се подрежда изложба на част от картичките 
във фоайето на читалището.
През 2021 година те са подредени и систематизирани 
тематично: „Най- старите картички“ /40-те, 50-те, 60-
те години/, „Дядо Коледа Пристига“, “Коледната 
елха“, “Коледни звънчета“, “Коледна наздравица“, 
“Децата на Коледа“, “Снежният човек“, “Коледна 
трапеза“, “Коледна и новогодишна украса“, 
“Сурвакари“, „Коледни и новогодишни свещи“, 
“Зимни пейзажи“, “Рождество Христово“, 
“Новогодишни пожелания“, „Часовникът отброява“, 
Миниатюрни картички,  както и руски и 
чуждестранни картички- Франция , Германия, 
Сърбия, Либия и др.страни. Сред тях има панорамни, 
музикални и други видове картички. Особено 
красиви са старите картички, рисуваните картички и 
пейзажи. Те ни пренасят в света на коледната магия.
За Новогодишните празници цялата колекция беше 
изнесена във фоайето на читалището и с откриването 
на голямата изложба беше поставено началото на 
Музейната експозиция от коледни картички в 
читалището.

И за наша най – голяма радост колективите при 
Народно читалище „Ламби Кандев- 1893“ 
точно преди Нова година спечелиха голямата 
награда на онлайн фестивала „Празник на 
кратуната“ в село Гостилица, както и 8 грамоти - 
Грамота и приз „Златна кратуна“ за 
читалището, Грамота – Отличен в раздел 
„Песенно творчество“ на вокална група 
„Спомени“ с художествен ръководител 
Красимира Борисова, Грамота за участие и 
отлично представяне на вокална група 
„Искрици“ с художествен ръководител Силвия 
Доковска, Грамота за участие и отлично 
представяне на Румен Марков, Грамота на 
НЧ“Ламби Кандев“ за участие и отлично 
представяне в раздел „Приложно изкуство“, 
Грамота- Приз за оригинална идея на Боряна 
Велкова, Грамота – отличен в раздел 
“Литературно творчество“ на Боряна Велкова и 
грамота за участие и отлично представяне на 
Боряна Велкова.

Преди Нова година голямо дарение от нови книги - 65  
получи библиотеката при читалището от госпожа 
Пенка Минковска- член  на Читалищното 
настоятелство. Книгите ще бъдат описани и 
обработени, за да поемат своя път към читателите.

Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ и 
Община Искър организираха празничен концерт за 
жителите и гостите на гр.Искър. Той се проведе на 
30.12.2021 г. на площада пред читалището.

Във връзка с коледните празници беше 
организиран театър в читалището за учениците от 
начален курс.  

С помощта на Цветан Близнашки направихме 
коледната украса във фоайето на читалището, където 
всички желаещи можеше да си направят снимки със 
своите семейства и приятели. През нощта звучаха 
коледни песни и се пускаха клипове на видео екран 
поставен към площада на центъра за създаване на 
празнично настроение, на жителите и гостите на 
с.Писарово. На 25 
декември Дядо  
Коледа заедно със 
своите помощници 
разнесе на децата 
п о д а р ъ ц и  п о  
домовете им, с 
което ги направи 
много щастливи. 
Бл а год а р и м  н а  
вс и ч к и  В а с  з а  
помощта и за това, 
ч е  н а п р а в и хт е  
К о л е д а т а  н а  
писаровчаните по-
в ъ л н у в а щ а  з а  
техните деца и 
близки! Желаем на 
в с и ч к и  м н о г о  
здраве,щастие и 
дано новата година 
все така да ни 
з а р е ж д а  с  
п о з и т и в н о  
настроение!

С помощта на Цветан Близнашки направихме 
коледната украса във фоайето на читалището, където 
всички желаещи можеше да си направят снимки със 
своите семейства и приятели. През нощта звучаха 
коледни песни и се пускаха клипове на видео екран 
поставен към площада на центъра за създаване на 
празнично настроение, на жителите и гостите на 
с.Писарово. На 25 декември Дядо Коледа заедно със 
своите помощници разнесе на децата подаръци по 
домовете им, с което ги направи много щастливи. 
Благодарим на всички Вас за помощта и за това, че 
направихте Коледата на писаровчаните по-
вълнуваща за техните деца и близки! Желаем на 
всички много здраве,щастие и дано новата година все 
така да ни зарежда с позитивно настроение!

Брой	138,	декември	2021	г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ХРИСТО БОТЕВ - 1905” – 

с. Писарово

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1924” – С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

През месец декември  
беше връчена 
и грамотата за 

най –добър малък 
читател на 

Десислава Вълковска.

В Община Искър, чрез Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Искър продължава предоставянето на 
топъл обяд по проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“, 
финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма 
за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската 
комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Целта на проекта е да 
подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на 
обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението 
на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд в голяма степен е 
значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, 
да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. 

Инж. Валентин Йорданов - Кмет на община Искър и г-жа Милена Енчева – Директор на дирекция 
МСПЕИ и Ръководител на УО ОПХ ФЕПНЛ в Агенция за социално подпомагане на 09.12.2021 г. 
подписаха Допълнително споразумение №5 към договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C05 за срок до 
30.06.2022 г. в размер на общо 88149,60 лв. Капацитета на социалната услуга е 80 потребители, които 
принадлежат към определена по програмата целева група. 

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради 
нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и. Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, 
които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна 
ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в 
затруднение да осигурят сами прехраната си.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
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К о л е д а т а  н а  
писаровчаните по-
в ъ л н у в а щ а  з а  
техните деца и 
близки! Желаем на 
в с и ч к и  м н о г о  
здраве,щастие и 
дано новата година 
все така да ни 
з а р е ж д а  с  
п о з и т и в н о  
настроение!

С помощта на Цветан Близнашки направихме 
коледната украса във фоайето на читалището, където 
всички желаещи можеше да си направят снимки със 
своите семейства и приятели. През нощта звучаха 
коледни песни и се пускаха клипове на видео екран 
поставен към площада на центъра за създаване на 
празнично настроение, на жителите и гостите на 
с.Писарово. На 25 декември Дядо Коледа заедно със 
своите помощници разнесе на децата подаръци по 
домовете им, с което ги направи много щастливи. 
Благодарим на всички Вас за помощта и за това, че 
направихте Коледата на писаровчаните по-
вълнуваща за техните деца и близки! Желаем на 
всички много здраве,щастие и дано новата година все 
така да ни зарежда с позитивно настроение!

Брой	138,	декември	2021	г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ХРИСТО БОТЕВ - 1905” – 

с. Писарово

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1924” – С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

През месец декември  
беше връчена 
и грамотата за 

най –добър малък 
читател на 

Десислава Вълковска.

В Община Искър, чрез Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Искър продължава предоставянето на 
топъл обяд по проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“, 
финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма 
за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската 
комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Целта на проекта е да 
подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на 
обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението 
на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд в голяма степен е 
значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, 
да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. 

Инж. Валентин Йорданов - Кмет на община Искър и г-жа Милена Енчева – Директор на дирекция 
МСПЕИ и Ръководител на УО ОПХ ФЕПНЛ в Агенция за социално подпомагане на 09.12.2021 г. 
подписаха Допълнително споразумение №5 към договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C05 за срок до 
30.06.2022 г. в размер на общо 88149,60 лв. Капацитета на социалната услуга е 80 потребители, които 
принадлежат към определена по програмата целева група. 

Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради 
нуждата на уязвимите граждани от осигуряване и. Целта на проекта е да подкрепи уязвими граждани, 
които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна 
ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в 
затруднение да осигурят сами прехраната си.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
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Р Е Ш Е Н И Е № 334/22.12.2021 год.
1.Приема промяната в приходната част в бюджета на община Искър за 2021 г. към 22.12.2021 г., съгласно промените в Приложение № 1.
2.Приема промяната в разходната част в бюджета на община Искър за 2021 г. към 22.12.2021 г., съгласно промените в Приложение № 2.
3. Приема промяната в разчета за разходите, финансирани с приходи по § 40 „Приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи” приет с Решение 
№191/29.01.2021 г., изм. с Решение №302/29.10.2021г. на Общински съвет-Искър., т.2.2 на Общински съвет-Искър.
Възлага на Кмета на общината в десетдневен срок да отрази промените по бюджета на общината за 2021 год, произтичащи от промените по т.1, 2, 3 и 4 съгласно Единната бюджетна 
класификация. Дава съгласие, при необходимост във връзка с приключване на бюджетната 2021г. Кмета на общината да извършва промени в приходната и разходната част на бюджета, 
произтичащи от писма, получени приходи и плащания през месец декември 2021г, възникнала необходимост от компенсирани промени свързани с преизпълнение и неизпълнение на 
съответните параграфи.

Р Е Ш Е Н И Е № 335/22.12.2021 год.
1. Запазва: Такса битови отпадъци да се определя на база данъчна оценка;
2. Запазва:  Размера на такса битови отпадъци за 2022 г. по населени места съгласно Наредба №32 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  чл.17.

 Р Е Ш Е Н И Е № 336/22.12.2021 год.
Приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за 
обществено ползване за 2022 година в размер на 416 279 лева (Четиристотин и шестнадесет хиляди двеста седемдесет и девет лева)

Р Е Ш Е Н И Е № 337/22.12.2021 год.
Приема актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2021 год., приета с Решение № 189 от 29.01.2021 г., допълнена 
Решение № 212 от 26.02.2021 г., Решение № 247 от 28.05.2021 г., Решение № 255/25.06.2021 г., Решение № 266 от 29.07.2021 г., Решение № 290 от 28.09.2021 г. и актуализирана с Решение 
№ 303 от 29.10.2021 г. на Общински съвет гр.Искър.

Р Е Ш Е Н И Е № 338/22.12.2021 год.
� Приема Последваща оценка на Общински план на развитие на Община Искър за периода 2014-2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 339/22.12.2021 год.

Приема Годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Искър за 2020 год. и Доклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от 

прилагането на Общ устройствен план на община Искър за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 год. 

Р Е Ш Е Н И Е № 340/22.12.2021 год.

1.Общински съвет - Искър приема и одобрява направената инвестиция от ВиК ЕООД Плевен.

2.  Кмета на Община Искър да подпише приемо-предавателен протоколи с ВиК ЕООД Плевен и заведе в баланса на общината генерирания дълготраен материален актив за обекти:

2.1.Обект № 581– Подмяна на съществуващи или /монтаж на нови ПХ, СК, Въздушници – 2 бр.; Подмяна на съществуващи или монтаж на нови приходни водомери на СВО – водомер 

едноструен ¾““ DN=20 мм – 2 бр. на обща стойност 3 349,49 лв. без ДДС;

2.2.Обект № 698– Рехабилитация Вътрешна ВМ-гр. Искър от ОК196 до т.1 към кв. 159 с тръби ПЕВП ф63/10 - L=48,00 м; Направа връзка със съществуващ водопровод Ет. 80 – 1 бр. на 

обща стойност 1 416,59 лв. без ДДС;

2.3.Обект № 701– Рехабилитация Вътрешна ВМ-гр. Искър кв. 74 през кв. 157 и кв. 158 с тръби ПЕВП ф90/10 – L = 226 м; Спирателен кран DN80 в кв. 157 – 1 бр.; Сградно водопроводно 

отклонение с тръби ПЕВП ф50/10 – 1 бр.; Сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕВП ф25/10 – 2 бр.  на обща стойност 4 710,86 лв. без ДДС;

Р Е Ш Е Н И Е № 341/22.12.2021 год.
Приема плана за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2022 г., разпределен  по заседания, както следва:

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ
1.  Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество през 2022 г. Внася: Кметът на Общината
2. Приемане на бюджета на община Искър за 2022 г.  Внася: Кметът на Общината
3. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет през второто шестмесечие на 2021 г.  Внася: Кметът на Общината
4. Информация относно състояние и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2021 г.   Внася: Кметът на Общината
 5. Предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери и пасища и определяне на такси за ползване на 1 дка през 2022 г. Внася: Кметът на Общината
6.Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 г.   Внася: Председателят на ОбС
7.  Текущи въпроси.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2021 г.  Внася: Кметът на Общината
2.  Приемане на културен календар за 2022г.   Внася: Зам.кметът на Общината
3. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 год.  Внася:  Зам.кмет на община Искър и 
Председател на МКБППМН 
4. Текущи въпроси.

МЕСЕЦ МАРТ
1.Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала. Внася: Кметът на Общината
2.Информация за дейността на читалищата в Община Искър през 2021 г.  Внася: Кметът на Общината
3.Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2021 г. и изразходените средства през годината.  Внася: Кметът на Общината
4.Отчет за отдаване под наем на поземлени имоти собственост на община Искър и определяне наемна цена. Внася: Кметът на Общината
5. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2021г. Внася: Председателят на ОбС
6. Обсъждане и приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2022г. Внася: Председателят на ОбС
7. Други.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно – летния сезон на 2022 година в община Искър. Внася: Кметът на Общината
2. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2021г. Внася: Кметът на Общината
3. Други.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Отчет за работата на общинската администрация през 2021 г. Внася: Кметът на Общината
2. Други.

МЕСЕЦ ЮНИ
1.  Информация за състоянието на училищната мрежа и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през 2022 г. Внася: Кметът на Общината
2. План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър през второто шестмесечие на 2022 г. Внася: Председателят на ОбС
3.  Други.

Р Е Ш Е Н И Е № 342/22.12.2021 год.
1.Приема да бъдат осигурени 7 723 лева от бюджета на Община Искър за 2021г. за трансфер между бюджета и сметките за средства от Европейския съюз по оперативни програми и 
Разплащателна агенция към ДФС, за съфинансиране на недопустими разходи по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“: „Нова възможност за младежка заетост,, BG05M9OP001-
1.2014.001-C0005; „Обучение и заетост“ BG05M9OP001-1.010.0001; „Обучение и заетост на хора с увреждания 97#6“ BG05M9OP001-1.005.0001 и Схема за училищен плод към 
Разплащателна агенция ДФЗ
2.Средствата да се осигурят по бюджета на Община Искър по параграф 62-02 „Предоставени трансфери между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз“, за сметка на 
намаления с 2 500 лева на дейност 998 „Резерв“ параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“  и 5 223 лева от местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ 
параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“.

Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на общината за 2021 год, произтичащи от промените по т.1 и т.2 съгласно Единната бюджетна класификация. 
 
С пълния текст на решенията може да се запознаете на сайта на Община Искър, секция Общински съвет.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

