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Трудотерапия по проект „Грижи за достоен живот 5“

В условията на пандемия продължава изпълнението на дейностите по проект „Грижи за достоен живот 
5“, Договор BG05M9OP001-2.060-0001-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския Социален Фонд. Една от тях е трудотерапията, която трябваше да се провежда в групови 
занимания. Терапевтичната дейност е насочена към социално възстановяване и изграждане на умения за 
преодоляване на трудности в ежедневието, като се използват максимално наличните възможности, 
стимулира се нервно психичния тонус.Чрез 
с ъ з д а в а н е  н а  п р и я т н и  е м о ц и и  и  
п р е ж и вя ва н и я  с е   р а з н о о б р а з я ва  
е ж е д н е в и е т о  н а  п о т р е б и т е л и т е .  
Ограничителните мерки заради Ковид -19, 
наложиха промени в организацията на 
дейността. Екипа за управление на проекта 
реши тази дейност да продължи в 
индивидуални форми на  работа  с  
п о т р е б и т е л и т е .  Го л я м а  ч а с т  о т  
потребителите се включиха с изработката на 
мартенички, плетени чорапи, шалове, 
покривки за маса, къщички за птици и др. 
През месец май , при подходящи условия ще 
бъде организирана изложба.

На 3-ти март (19 февруари по стар стил) 
1878 г.  Русия и  Турция подписват  
Санстефанския мирен договор, с който се 
слага началото на Третата българска 
държава.Денят е честван за първи път на 19 
февруари 1880 г. като „Ден на възшествието на 
престола на император Александър II и 
заключение на Санстефанския мирен 
договор“, а от 1988 г. се празнува като Ден на 
освобождението на България. Денят е 
определен за национален празник с Указ 236 
на Държавния съвет, издаден на 27 февруари 
1990 г., и с Решение на 9-ото народно събрание 
от 5 март 1990 г.

Националният празник на България, въпреки пандемията от коронавирус,  беше отбелязан по подходящ 
начин във всички населени места от общината.

 143 години  от освобождението на България от османско робство
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Мероприятия на НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ – 1893“– гр. Искър
     През най-пролетния 
месец на годината започна 
работата по възстано -
вяването на някои тра-
диционни през годините 
дейности, като по-голямата 
част от тях ще бъдат 
изнесени на открито. Така на 
п ъ р в и  м а р т  б е ш е  
о р г а н и з и р а н а  г о л я м а  
изложба на мартеници, 
изработени в традиционните 
„Работилници за марте-
ници“  пре з  годините .  
Жителите на града имаха 
възможност сами да вземат 
своята мартеница с наричане 
от кошницата и да се 
насладят на красивата гледка от кошници с 
цветя и мартеници изнесени пред читалището. 
При всички мерки за сигурност присъстваше 
и Баба Марта. Но най- красиви бяха децата 
облечени като мартенички със своите усмивки 
и радост.

***
   На празника присъстваше и Баба Марта при 

спазване на всички условия за безопасност 
при Пандемията.

1-ви март изложба на мартеници - Баба Марта  
„Мартеници с наричане за здраве !“

Баба Марта на открито – на зелената морава – 
мартеници ще раздава

Ще нарича да сте  здрави, весели засмени !

                         ***
За трети март – Националния празник на 

България в библиотеката беше разработен 
открит урок по родолюбие, който да се 
ползва от учителите от СУ „Христо 
Смирненски“ и децата. В направената 
презентация „Празнувай 3 март!Запей 
патриотична песен!Рецитирай стих!“ е 
представена по достъпен начин историята на 
Виктор, който написа песен за България и 
нейните разпиляни по света деца.

Макар и в намален състав, жените от 
Клуб“Здравец“ и жените на град Искър 
посрещнаха своя празник при спазване на 
всички мерки за сигурност. Това е първото 
им събиране след последният 8 март – точно 
преди едно година. Пожелаха си много 
здраве и да пребъде през годините 
традицията!

8 март - Малък празник, 
посветен на деня на жената

                                   *** 
На 22 март с виртуален поздрав. Групата за 
шлагерни песни „Спомени“ с художествен 
ръководител Красимира Борисова се обърна 
към жителите на града с пожелание за много 
здраве и пролетни настроение!

*** 

Изложба на открито на Картички с цветя, 
картички за 8 март и за пролетта – дарение от 
Веска Трильовска бяха подредени във 
фоайето на читалището. Картичките са 
събирани през годините. С тях жителите на 
града са изпращали своите поздрави и 
пожелания за пролетта и пролетните 
празници! 

Пожелаваме на всички граждани на Искър 
много здраве и слънчеви дни !

Мероприятия на НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1924” – с. Долни Луковит

„Ти ни трябваш и днес, Апостоле,
да ни кажеш ни трябваш, Апостоле,
как се люби народ, Апостоле.
как се служи на род, Апостоле
как се дава живот, Апостоле
за живота – живот, Апостоле…”
Поклон, дълбок поклон пред този 
велик син на България!

143 години СВОБОДНА  БЪЛГАРИЯ
Герои, паднали за Свободата
незабравими български чеда-
дордето грее слънце в небесата
и блика бистра изворна вода;

Дордето пеят птици и дъбрави
и зреят в чернозема семена -
признателна България ще слави
безсмъртните ви, светли имена!

Левски - Апостола на свободата

Мероприятия на НЧ ,,ХРИСТО БОТЕВ – 1905“ – с. Писарово
Нашите сръчни деца изкараха незабравими 

мигове в изработването на мартеници.Те с 
изключително старание и усмивки се подготвиха за 
най-пролетния празник. Той е част от българската 
традиция, която ние трябва да съхраним! Също така 
отбелязахме с рецитал, танци и музика Националния 
празник на България. Трети март е свещена дата за 
всички нас, защото на този ден преди 143 г. след 5-
вековно османско робство, България възкръсва за нов 
живот. Честването на Трети март е безспорно 
доказателство, че са живи чувствата на поклонение и 
признателност пред светлата саможертва на цял един 
народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора на 
робството. В този тържествен ден отдаваме почит, 
прекланяйки глави пред паметниците на знайни и 

незнайни родолюбиви българи, които със своята 
саможертва подготвиха, проправиха пътя на нашето 
Освобождение и останаха достойни граждани на 
своята Родина. Скъпи самодейци, благодарим Ви най-
сърдечно и искрено за това, което правите! За 
желанието и ентусиазма, с които съхранявате 
българския дух и традиции! Пожелаваме Ви да сте 
бели, румени засмени като мартеничките червени, 
щастие да дарявате и като слънце да огрявате! 
Пожелаваме на всички самодейци, възраждащата сила 
на Пролетта винаги да озарява с обич сърцата им и да 
топли душите им и никога да не угасва в тях онази 
искра на родолюбие и любов към родния край и 
Отечество!

Мероприятия на ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. Долни Луковит

На първи март 
Баба Марта и раздаде 

мартенички на учениците с 
пожелание да растат здрави, 

румени и засмени.

                                                                        * * *

По повод Световния ден на гората на 21 март, учениците от Основно училище  "Васил 
Левски"-с.Долни Луковит проведоха няколко мероприятията, защото вярват, че с 
личен пример и принос може и трябва да се постигат нещата за благото на всички! 
Учениците от 5, 6 и 7 клас посадиха дърво, защото със засаждането на едно дърво 
показваме,че ние градим света, в който живеем.

                                  *  *  *

      Специално за празника на своите 
майки и баби, учениците от начален 
курс изработиха с обич картички, 
грамоти и подаръци.

                                 * * *

За отбелязването на Националния празник на 
България – Трети март, малките ученици изработиха 
макети на паметника „Шипка“, решаваха 
кръстословици, посветени празника, оцветяваха 
рисунки и изработиха табла. На учениците от среден 
курс беше представена презентация по темата.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 220/31.03.2021 год.
1. Приема промяната в  размера на средствата предвидени за  придобиване на ДМА , Придобиване на НДМА и Капиталов трансфер по бюджета на община Искър за 

2021 г. към 31.03.2021 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.
2. 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.
      Р Е Ш Е Н И Е № 221/31.03.2021 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 „А“ Имоти, които община Искър ще предостави под наем. Било 14759.00,  става  14797.00�  
Допълва РАЗДЕЛ III. 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, КАКТО СЛЕДВА:

По буква „А“ - „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИСКЪР ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ“ се допълва с т.3, както следва:
3. Отдаване под наем на помещение - част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ югоизточната част от първи етаж на двуетажна 

административна сграда с площ 16 кв.м., находяща се в УПИ III-1028,1029,1030, кв.67А по плана на гр.Искър с прогнозна месечна наемна цена 3.52 лв. без ДДС.�
� � � � � � Р Е Ш Е Н И Е № 222/31.03.2021 год.
1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29 

по плана на с.Староселци.
2. Îïðåäåëÿ ïàçàðíà öåíà, èçãîòâåíà îò ëèöåíçèðàí îöåíèòåë, çà ÓÏÈ XIII ñ ïëîù 3961 êâ.ì. â êâ.29, ïî ïëàíà íà ñ.Ñòàðîñåëöè, íà ñòîéíîñò � 11500.00 

/åäèíàäåñåò õèëÿäè è ïåòñòîòèí/ ëåâà áåç ÄÄÑ.
3.Îïðåäåëÿ íå ïî ìàëêî îò 30 íà ñòî îò ïîñòúïëåíèÿòà îò ïðîäàæáàòà íà îáùèíñêè íåôèíàíñîâè àêòèâè äà ñå èçïîëçâàò çà ôèíàíñèðàíå íà èçãðàæäàíåòî, çà 

îñíîâåí è òåêóù ðåìîíò íà òåõíè÷åñêàòà èíôðàñòðóêòóðà íà ñúîòâåòíîòî íàñåëåíî ìÿñòî - ñ.Ñòàðîñåëöè.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 223/31.03.2021 год.
1. Не дава съгласие за продажба на изброените имоти – частна общинска собственост в землището на община Искър.
2. Не дава съгласие за определяне пазарна цена за всеки един имот, изготвена от оценител по землища както следва:
ЗЕМЛИЩЕ ГР.ИСКЪР
ПИ № 55782.50.87 с площ 3809 кв.м., с НТП „Нива“, категория четвърта, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър � � – 4400.00 лв.
ПИ № 55782.50.213 с площ 3282 кв.м., с НТП „Нива“, категория четвърта, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър�� – 3800.00 лв.
ПИ № 55782.142.87 с площ 5953 кв.м., с НТП „Използвана ливада“, категория трета, местността „Хаджийски мост“ в землището на гр.Искър           – 6900.00 лв.
ПИ № 55782.50.407 с площ 3525 кв.м., с НТП „Нива“, категория трета, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър � � � –  4100.00 

лв.
ПИ № 55782.139.294 с площ 3983 кв.м., с НТП „Използвана ливада“, категория трета, местността „Гръбльовското“ в землището на гр.Искър               – 4600.00 лв.
ПИ № 55782.1.55 с площ 4924 кв.м., с НТП „Ливада“, категория трета, местността „Пукалица“ в землището на гр.Искър �    – 5700.00 

лв.
ПИ № 55782.135.189 с площ 4380 кв.м., с НТП „Нива“, категория трета, местността „Средния връх“ в землището на гр.Искър   – 5100.00 лв.
  ЗЕМЛИЩЕ С. СТАРОСЕЛЦИ
ПИ № 69095.151.12 с площ 16603 кв.м., с НТП „Нива“, категория трета, местността „Под калета“ в землището на с.Староселци� – 19920.00 лв.
      Р Е Ш Е Н И Е № 224/31.03.2021 год.
Не дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещение – част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 

югоизточната част от първи етаж на двуетажна административна сграда с площ 16 кв.м., цялата с РЗП 294 кв.м., находяща се в УПИ III-1028,1029,1030 в кв.67А по 
плана на гр.Искър, за срок от 4 години.

      Р Е Ш Е Н И Е № 225/31.03.2021 год.
1. Дава съгласието си имот публична общинска собственост, представляващ УПИ III-1028,1029,1030 с площ 1450 кв.м.  и построените в него двуетажна 

нежилищна сграда с РЗП 275.77 кв.м.(в т.ч. аптека -140.77 кв.м., втори етаж 135 кв.м.); двуетажна нежилищна сграда с РЗП 193 кв.м. (в т.ч. първи етаж 94 кв.м. и втори 
етаж 99 кв.м.); административна сграда с РЗП 294 кв.м. (в т.ч. сутерен 147 кв.м., първи етаж – 147 кв.м., втори етаж – 147 кв.м. и зала с преддверие 297.23 кв.м. ЗП, да 
стане частна общинска собственост.

2. Дава съгласието си за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост на „Пелофарма“ ЕООД 
гр.Искър, представляващ  „Аптека“ с площ 140.77 кв.м., намираща се на първи етаж от двуетажна нежилищна сграда, цялата с РЗП 275.77 кв.м., находяща се в УПИ 
III-1028,1029,1030 в кв.67А по плана на гр.Искър.

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 № 226/31.03.2021 год.
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от тревната площ на кръстовището между ул. „Георги Димитров“ ул.“Райко Даскалов“ до квартали 84, 84А и 85 

по плана на гр.Искър, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими дейности за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 227/31.03.2021 год.
1. Общински съвет гр.Искър изразява предварително съгласие за срок от 5/пет/ години, считано от датата на приемане на решението, за промяна 

предназначението на поземлени имоти /ПИ/  с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21  и начин на трайно ползване „пасище“ по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Искър. 

2. След промяната на предназначението на имотите по т.1, същите да се обявят за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
3. Възлага на Кмета на община Искър да извърши необходимите законови действие по изпълнение на точки 1 и 2 от Решението. 
      Р Е Ш Е Н И Е № 228/31.03.2021 год.
Приема отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2020 година на община Искър.
      Р Е Ш Е Н И Е № 229/31.03.2021 год.
Приема отчета за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2020 г. и изразходваните средства през годината.
      Р Е Ш Е Н И Е № 230/31.03.2021 год.
Приема информация за дейността на читалищата в община Искър през 2020 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 231/31.03.2021 год.
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Искър.
      Р Е Ш Е Н И Е № 232/31.03.2021 год.
1. Да бъде проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутно разписание № 2291 с 

час на тръгване от с. Староселци в 9:00 часа и от гр. Плевен 15:20 часа, по съществуваща линия Плевен – Писарово – Староселци” от утвърдената областна 
транспортна схема от квотата на Община Искър.

2. Общинският съвет – Искър делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на процедура по ЗОП на Кмета на Община Искър и го 
оправомощава да предприеме всички правни и физически действия по подготовката на процедурата и нейното провеждане, в съответствие с с Регламент 
(ЕО)1370/2007 год. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 год.

3. Възлага на Кмета на Община Искър да обяви кандидатите, класирани на първите три места и определи кандидата, класиран на първо място за изпълнител, като 
сключи договор за възлагане на превози по автобусни линии  с него за срок от 5 години. 

      Р Е Ш Е Н И Е № 233/31.03.2021 год.
Приема отчет за изпълнение на „Общинска  програма  за закрила  на  детето за 2020 г.”
      Р Е Ш Е Н И Е № 234/31.03.2021 год.
Приема „Общинска  програма  за закрила  на  детето за 2021 г.”
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