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НА ДОБЪР ЧАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!
Останете смели, искрени, целеустремени и честни хора. Намерете за себе си цели и вървете 

към тях по най-правилния път. Нека успехът ви бъде съчетан с рационални и мъдри решения, 

посрещайте трудностите смело, а успехите – с идеята, че можете и повече.

Програма
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ ЮНСКИ ПРАЗНИЦИ – 2021“  НА ГР. ИСКЪР

09.06.2021	г.	от	10:00	в	Зали		№	3	и		№	4	на	Народно	читалище	„Ламби	Кандев-1893“	и	
централно	фоайе.	Откриване	на	изложби	и	експозиция

-	гр.	Искър	–	история	и	култура	
-	„Минало	незабравимо“	–	история	в	снимки	на	Народно	читалище	„Ламби	Кандев-1893“
-	експозиция	на	стари	книги	от	архива	на	читалището	издадени	до	1945	г.

10.06.2021	г.	от	19:00	в	Зала	№	1	на	Народно	читалище	„Ламби	Кандев-1893“	
(вход:	с	покани)	-	Театрален	колектив	„Георги	Парцалев“	при	община	гр.	Левски,	
с	постановката:	„Застреляй	идиотите“	-	комедия,		автор	Емил	Йотковски,	режисьор	Веселин	Плачков.
Покани	ще	се	предлагат	в	канцеларията	на	читалището	след	02.06.2021	г.	до	изчерпване	на	местата	
/при	ограничен	капацитет-	50%/	
Носенето	на	маски	е	задължително!

11.06.2021	г.от	16:00	в	Детски	център	на	ул.	„Христо	Ботев“	№	17	/старото	училище/
Детски	празник	„Здравей	лято“	с	участието	на	детска	парти	агенция	„Вълшебната	улица“.

12.06.2021	г.	
·	 от	20:00;	на	площадa	пред	читалището	в	Централната	градска	част	/при	лошо	време	–	Зала	№	1	на	НЧ	„Ламби	

Кандев-1893“/	Концерт	на	Ива	и	Велислава	Костадинови	и	Гуна	Иванова
·	 от	 22:00	 (след	 приключване	 на	 празничния	 концерт)	 тържествена	 заря	 (на	 площада	 пред	 читалището	 	 в	

Централната	градска	част)	

13.06.2021	г.	–	панаирен	ден
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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“

В 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 се оказа в голяма степен 
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. 

Осигури се непрекъснатост на предоставяне на социалната услуга „топъл обяд“, чрез подписано 
Допълнително споразумение №1 към договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 в размер на 27 086,40 лв. По 
проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 114 работни дни. 

Европейски съюз

НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър

През месец май в Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“ 
отвори врати Лятна читалня към библиотеката при спазване на 
всички мерки за безопасност. В нея са 
изнесени всички периодични издания – 
в е с т н и ц и  и  с п и с а н и я ,  
Информационният бюлетин на  
Община  Искър. За в бъдеще се 
предвижда читалнята да бъде изнесена 
на открито и да бъде създаден  Дневен 
център с читалня за възрастни и деца, 
кътове за тихи игри и Летни занимания 
на деца. 

***
Във фоайето на Народно читалище “Ламби Кандев- 1893“ е 
подредена изложба „Минало незабравимо - История в 
снимки на Народно читалище “Ламби Кандев-1893“. 
Изложбата е посветена на 128 годишнината от създаването му. 
За кратък период успяхме да създадем тази изложба и 
благодарим на всички, които са запазили и предоставили 
документи и материали. Експозицията е подредена с усилията 
на екипа на читалището и е спонтанно решение след 
последното годишно-отчетно събрание - за да покажем кога се е 
създало читалището и  как се е развивало през годините. 
Представени са основните моменти от 
историята на културното и просветно 
средище. Експозицията включва  
н ач а л ото  н а  с ъ зд а ва н е то  н а  
читалището, поглед през годините, 
организационния живот, културно-
просветната дейност, самодейно-
певческото изкуство,  танцово 
изкуство и театър.

***
Продължава и подготовката за приемане 
на първокласниците за читатели. Заедно 
с тях ще бъдат приети и учениците от 2 
клас, които не са приети поради 
Пандемията.

***
Излезе от печат книгата “Докато бие 
сърцето“ на нашата съгражданка Пенка 
М и н к о в с к а  -  д ъ л г о г о д и ш е н  
Председател на Пенсионерски клуб 
“Здравец“, самодеец, участник в групата 
за стари градски песни „Минаха 
години“ и член на читалищното 
настоятелство. Книгата вече може да 
бъде  намерена  и  прочетена  в  
библиотеката – отдел „Краезнание“. Да 
благодарим на  го спожа Пенка  
Минковска за това, че събра и записа 
с в о и т е  с п ом е н и  з а  к л у б а ,  з а  
самодейността в читалището и разказа 
на бъдещите поколения за традициите и 
обичаите в града и традиционната 
кухня. Да е здрава и все така активна.

Топъл обяд 
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НЧ ,,ХРИСТО БОТЕВ -1905“, с. Писарово

По традиция на Велики четвъртък малките ни 
помощнички, подготвиха и боядисаха яйцата за най-
светлия християнски празник 

***
На 24 май на площада пред сградата на Читалището 
отпразнувахме Денят на Светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета и култура на славянската 
книжовност с кратка програма! В празника участваха деца 
от нашето село, които изнесоха рецитал и песнички. Също 
така участие взеха г-н Цветан Близнашки, който изпя 
песента ,,Учителко целувам ти ръка“ на Росица Кирилова и 
децата от танцов състав ,,Здравец",  които с танците си 
накараха хората от публиката да се включат. Благодарим 
най-сърдечно на всички самодейци към Читалището-
малки и големи, които взеха участие в празника, също така 
на всички, които споделиха празника с нас! Нека, ценим 
високо културата, просветата, науката и да опазим 
славянската писменост с извисен дух и непрекъснат 
стремеж към знанието!

НЧ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ – 1926”, с. Староселци

9-ти май е свещен празник! Честваме Деня на Европа.

Да не забравяме, че 9 май е преди всичко Денят на победата.

Защото без него историята щеше да е друга!

Никой не е забравен и нищо не е забравено!

Поклон и вечна слава!

Поклон и пред загиналите староселчани във Втората 

световна война - Иван Христов Първановски, Никола Петков 

Ешанов и Тонко Генчев Кяновски!

***
На 11 май 2021г. беше отслужена света литургия за храмовия 

празник "Св.Св.Кирил и Методий" от Отец Бойко Могиларски. 

При спазване на всички епидемиологични мерки беше 

раздаден Курбан за здраве и благоденствие на жителите и 

гостите на с.Староселци от Кмета на селото Людмил Иванов.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Решения на Общински съвет - Искър

Р Е Ш Е Н И Е № 247/28.05.2021 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�  14791.00;����става     15127.00�   
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.4, както следва:
4. Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ помещения, находящи се  в 

сградата на поликлиника за упражняване на индивидуална лекарска практика за оказване на първична медицинска помощ с площ 
40 кв.м., находяща се в УПИ X-900, кв.24 по плана на гр.Искър с прогнозна месечна наемна цена  40.00 лв. без ДДС.

Р Е Ш Е Н И Е № 248/28.05.2021 год.
1.Дава съгласието си за отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот - публична общинска собственост, 

представляващ помещения, находящи се в сградата на поликлиниката за упражняване на индивидуална лекарска практика за 
оказване на първична медицинска помощ, находящи се в УПИ X-900, кв.24 по плана на гр.Искър. 

2. Наемната цена за кв.м. през 2021 г. в т.9 е определена от Общински съвет гр.Искър с Решение № 180 от 22.12.2020 г. 
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 № 249/28.05.2021 год.
1.Îáùèíà Èñêúð îòêàçâà äà çàêóïè ïîëóìàñèâíà æèëèùíà ñãðàäà, ïîëóìàñèâíà æèëèùíà ñãðàäà è ïîëóìàñèâíà 

ñòîïàíñêà ñãðàäà ñîáñòâåíîñò íà íàñëåäíèöèòå íà Ìèõàèë Ïåòðîâ Îðåëîâ è í-öè íà Ïåíêî Öåêîâ Ìèõàéëîâ á.æ-ëè íà 
ñ.Äîëíè Ëóêîâèò, ïîñòðîåíè ñ äîãîâîð çà îòñòúïåíî ïðàâî íà ñòðîåæ âúðõó îáùèíñêè óðåãóëèðàí ïîçåìëåí èìîò /ÓÏÈ/ V²-
1212, êâ.81 ïî ïëàíà íà ñ.Äîëíè Ëóêîâèò çà ñóìàòà îò 5000.00/ïåò õèëÿäè/ ëåâà, ïîðàäè òîâà, ÷å Îáùèíàòà íÿìà ïðåäâèäåíè 
ñðåäñòâà çà çàêóïóâàíåòî èì.

2.Îáùèíà Èñêúð äàâà ñúãëàñèå íàñëåäíèöèòå íà Ìèõàèë Ïåòðîâ Îðåëîâ è í-öè íà Ïåíêî Öåêîâ Ìèõàéëîâ, äà ïðîäàäàò 
ãîðåîïèñàíèòå ñãðàäè íà òðåòî ëèöå.

3.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.

      Р Е Ш Е Н И Е № 250/28.05.2021 год.
1. Дава съгласие Община Искър да подаде проектно предложение по процедура за прием на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.311 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст 
– Червен бряг - Искър“ чрез подхода ВОМР. 

2. Потвърждава, че дейностите отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Искър 2014-2020 г.
3. Възлага на Кмета на Община Искър да предприеме и извърши всички необходими действия, в това число да вземе всички 

необходими решения в границите на своите правомощия за кандидатстване с проект по гореописаната мярка.
      Р Е Ш Е Н И Е № 251/28.05.2021 год.
Изменя Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър, 

приета с Решение № 643 от 30.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 79 от 06.03.2020 г., изм. и доп. с Решение № 213 от 26.02.2021 г., 
както следва: 

§ 1. В Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“, № по ред 10 се изменя, както следва:

§ 2. Изменията на Наредбата влизат в сила 3 дни след публикуването й на интернет-страницата на община Искър.
      Р Е Ш Е Н И Е № 252/28.05.2021 год.
1. Приема отчета за работата на общинска администрация гр. Искър за 2020 г.
2. Възлага на Кмета на общината :
а) да се изготви проект за  актуализация на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на 

административните услуги, предоставяни от община Искър, с цел актуализиране на таксите за предоставяне на всички 
административни услуги, съгласно нормативните изисквания;

б) да се актуализират съответните образци на заявления в Административния регистър;
в) да се подобри организацията на работните процеси във всички административни звена и Кметствата на територията на 

общината.

Приложение № 1 е неразделна част към настоящото решение.

№ по 
ред 

Вид услуга Цена Срок 

10. За извършване на ритуал по сключване на граждански брак    

10.1 В ритуална зала 20.00 лв./час  

10.2 За изнесен ритуал 50.00 лв./час  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

