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„ЮНСКИ ПРАЗНИЦИ 2021“
И тази година отбелязахме празника на град Искър с разнообразна програма, която беше подготвена съвместно от 
Общинска администрация – Искър и Народно читалище „Ламби Кандев-1893“. Мероприятията, посветени на 
„Юнски празници  2021“ започнаха от 9 юни с откриване на изложбите „Град Искър – история и култура“ и „Минало 
незабравимо“ – история в снимки на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, както и  експозиция на стари книги от 
архива на читалището издадени до 1945 г. На 10 юни театрален колектив „Георги Парцалев“, гр.Левски представи на 
сцената на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ комедията „Застреляй идиотите“. Специално за децата беше 
организиран детски празник „Здравей лято“ с участието на детска парти агенция „Вълшебната улица“. Празничната 
програма по повод „Юнски празници 2021“ завърши с концерт на  Ива и Велислава Костадинови, Гуна Иванова и 
танцова формация „Майсторите на танца“. Прекрасната заря в небето над площада бе кулминацията на тържественото 
отбелязване на празника на град Искър.
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НЧ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър
През месец юни поради  удължаване на 
мерките за Корона вируса, както и 
удължаването на учебната година малко по-
късно бяха приети първокласниците за 
читатели на библиотеката. Заедно с тях тази 
година бяха приети и учениците от 2 клас, 
които не са посещавали библиотеката през 
миналата година 
п о р а д и  
Пандемията.

Малките читатели получиха Молбата 
на книгата, за да могат да я прочетат в 
къщи. А първокласниците получиха и 
книжка с приказка за лятно четене. 
Заедно те разгледаха Музея на града и 
Изложбата „Минало незабравимо“.

Децата получиха и покана да посещават 
през лятото „Лятната детска занималня в 
новооткрития в читалището Дневен 
център „Усмивка“.

Започна и дейността на Кино-видео 
клуба към читалището с учениците от 
началния курс, както и с ученици от 5 и 6 
клас. Малките зрители се срещнаха с 
герои от приказки, а по – големите 
гледаха образователни филми, посетиха 
библиотеката и музейната сбирка и 
експозицията 
н а  с т а р и  
книги – до 
1945 година.

З а п о ч н а  
работата по 
организиране 
н а  л я т н а  
занималня в 
читалището.

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. Искър

С много вълнение и усмивки завършиха своята първа учебна 
година учениците от 1 клас. Че са мотивирани, знаещи и щастливи, 
готови да продължат напред, това ни заявиха малчуганите, заедно 
със своите учителки Димитрина Николова и Валя Денчовска на 
празненството, което завърши с много положителни емоции, 
вкусни лакомства 
и весел детски 
смях. А наградата 
и м  б е ш е  
приемането им  
като читатели  в 
библиотеката на 
Н а р о д н о  
ч и т а л и щ е  
„Ламби Кандев-
1893”.

Венцислав Мариновски – учител в СУ „Христо 
Смирненски” и общински съветник в Общински съвет - 
Искър подари книги, закупени с лични средства на 
ученици, показали отлични постижения през учебната 
2020/2021 г. Клуб „Млад футболист” също получи 
спортни екипи за ентусиазма и усилията, които са 
показали през годината.

Една древна китайска история гласи „Когато учениците на 
един мъдър учител завършили своето обучение и 
получили своите дипломи, попитали учителя си: 
„Учителю, сега ни покажете пътя!”. Учителят замълчал и 
отговорил: „Път няма, пътищата се правят с ходене” - 
именно това Ви пожелават вашите учители „На добър път 
във вашите пътища и успехи!”

Петокласниците от клуб 
„Тайните на Земята” 
проведоха своята 
публична изява, заедно 
със седмокласниците. 
„Хартията се изхвърля в 
синия контейнер, 
пластмасата и металът – в 
жълтия, а стъклото – в 
зеления”, ентусиазирано 
обясниха те на учениците 
от 4 клас.
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НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1924", с. Долни Луковит
2 юни - Панихида

за жители от с. Долни Луковит, 
загинали при изпълнение

на войнския си дълг

 „ Българийо, за тебе те умряха
 една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко бяха! 

"Дете, което чете, ще стане възрастен, който мисли."

Библиотеката при НЧ „Христо Ботев1924”- с. Долни Луковит разполага с богат книжен фонд- над 16000 
тома.  Стремим се да закупуваме всичко,  от което  читателите се  интересуват. През лятната ваканция  
библиотеката се посещава от много ученици, които предимно търсят препоръчаната им от учителите 

литература. И можем да кажем, че тук я намират. 

Алберт Айнщайн казва: „ Единственото нещо, което със сигурност трябва да знаеш, е къде се намира 
библиотеката. А тези деца знаят.

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“

Европейски съюз

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 
КЪМ ДОГОВОР №BG05FMOP001-5.001-0003-C02  ПО  ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001

 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 “ 
На 21.06.2021 г. Община Искър и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ подписаха  Допълнително 
споразумение № 2 към Договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C02, който се изменя от Управляващия орган на Договор №BG05FMOP001-5.001-0003-C03. 

Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира 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.

Социалната услуга се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр. Искър към община Искър. 
С Допълнително споразумение № 2 се изменят срока на изпълнение на дейностите, който се удължава до 30.09.2021 г., общият размер на финансова подкрепа в размер на 44193,60 

лв. и работните дни на 186. 
По проекта са обхванати 80 уязвими граждани на територията на община Искър.
Община Искър от 2015 година успешно осигурява непрекъснатост на социалната услуга, поради нуждата на уязвимите граждани. 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, която получат и в дома си. 

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга, предоставена му безвъзмездно, не може да 
получава безвъзмездно друга социална услуга.

Лица желаещи да кандидатстват за социалната услуга е необходимо да подадат: 
1. Заявление-декларация по образец;
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец.� Посочените документи ще получите на място в „Домашен социален патронаж“, гр. Искър от 

Управител и Здравен медиатор или в Общинска администрация на община Искър от Валентина Драгиевска и Ани Емилова.

ОТНОВО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИ КНИГИ -1233лв.
За четвърта поредна година библиотеката при НЧ "Христо Ботев 

1924"- с. Долни Луковит е одобрена с проект по Програма 
"Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и 

информираност" на Министерството на Културата.

НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ", с. Староселци
„…Децата са като цветята
като тях нека да цъфтят,
да ги огрява светлината,
във мир и радост да растат…“

 На 1 – ви юни НЧ „П.Р.Славейков -1926” с.Староселци  организира весел 
детски празник. С подкрепата на кмета г-н Людмил Иванов и съдействието 
на Евгени Даков, Мариана Патева, Десислава Цекова, Валентина и Георги 
Цветкови, Петко Петков, Виржиния Йорданова, Юлиан Драганов, Виолин 
Иванов, Камелия Павлинова, Андриана Патева, Мариана Маринова, Инна 
Цветозарова, които подсигуриха празнична украса, лакомства и играчки за 
децата. Лошото време не попречи в читалището да  се съберат децата на 
селото. Празникът премина с отгатване на гатанки зададени от г-жа 
Теменужка Петкова-председател на ЛК „Вдъхновение”, рубриката 
„Микрофона е ваш“, рисунки, много танци, игри и веселие. 

***
Никога нашият народ няма да забрави своите герои, паднали в борбата за 
свободата, честта и независимостта на родината. От тяхната светла памет 
ще се вдъхновяват и от техния героичен пример ще се възпитават 
подрастващите поколения на българския народ. Пред светлата им 
саможертва на 2 – ри юни поднесохме цветя на паметника в с. Староселци и 
сведохме глави в минута мълчание.
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степен значима помощ на най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, която получат и в дома си. 

Община Искър е длъжна да спазва изискването за избягване на двойно финансиране. Лице, което получава една социална услуга, предоставена му безвъзмездно, не може да 
получава безвъзмездно друга социална услуга.

Лица желаещи да кандидатстват за социалната услуга е необходимо да подадат: 
1. Заявление-декларация по образец;
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец.� Посочените документи ще получите на място в „Домашен социален патронаж“, гр. Искър от 

Управител и Здравен медиатор или в Общинска администрация на община Искър от Валентина Драгиевска и Ани Емилова.

ОТНОВО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИ КНИГИ -1233лв.
За четвърта поредна година библиотеката при НЧ "Христо Ботев 

1924"- с. Долни Луковит е одобрена с проект по Програма 
"Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и 

информираност" на Министерството на Културата.

НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ", с. Староселци
„…Децата са като цветята
като тях нека да цъфтят,
да ги огрява светлината,
във мир и радост да растат…“

 На 1 – ви юни НЧ „П.Р.Славейков -1926” с.Староселци  организира весел 
детски празник. С подкрепата на кмета г-н Людмил Иванов и съдействието 
на Евгени Даков, Мариана Патева, Десислава Цекова, Валентина и Георги 
Цветкови, Петко Петков, Виржиния Йорданова, Юлиан Драганов, Виолин 
Иванов, Камелия Павлинова, Андриана Патева, Мариана Маринова, Инна 
Цветозарова, които подсигуриха празнична украса, лакомства и играчки за 
децата. Лошото време не попречи в читалището да  се съберат децата на 
селото. Празникът премина с отгатване на гатанки зададени от г-жа 
Теменужка Петкова-председател на ЛК „Вдъхновение”, рубриката 
„Микрофона е ваш“, рисунки, много танци, игри и веселие. 

***
Никога нашият народ няма да забрави своите герои, паднали в борбата за 
свободата, честта и независимостта на родината. От тяхната светла памет 
ще се вдъхновяват и от техния героичен пример ще се възпитават 
подрастващите поколения на българския народ. Пред светлата им 
саможертва на 2 – ри юни поднесохме цветя на паметника в с. Староселци и 
сведохме глави в минута мълчание.
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МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ
Р Е Ш Е Н И Е № 254/25.06.2021 год.

1. Приема промяната в приходната част по бюджета на общината към 25.06.2021 г.  съгласно промените в /Приложение №1/.
            1.1. Предоставен временен безлихвен заем в размер на 62 400 лева по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни 

сметки/фондове (нето)   (+/-) от бюджетната сметка на общината /7304/ на извънбюджетната сметка  /7443/ „Сметка за средства от ЕС-Разплащателна агенция“ за 
междинно плащане по договор Д-ОА-164/24.06.2020г. за строително монтажни работи за обект „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит 
обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра, УПИ IV-973, в кв. 158 гр.Искър“ , проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №BG06RDNP001-7.006-0042-C01/10.06.2019 г.  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020г., съфинансиран от 
европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

2. 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 2021г. към 25.06.2021 г., съгласно промените в /Приложение № 6/.

3. Приема промяната на разходите по бюджета на община Искър към 25.06.2021 г., съгласно промените в  /Приложение №2/
4. 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., т.2. и т.3.

Р Е Ш Е Н И Е № 255/25.06.2021 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� 170669.30 � става 178669.30
            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.6, както следва: т.6. Продажба на УПИ I-575 с 
площ 905 кв.м. и построената в това дворно място „Баня“ с площ 125 кв.м., находяща се в кв.50 по плана на с.Писарово- 8000.00 лв.

      Р Е Ш Е Н И Е № 256/25.06.2021 год.
1.Дава съгласие за насрочване на повторен търг с намалена първоначална цена от 10% от първоначално обявената продажна цена на изброените имоти – 

частна общинска собственост в землището на гр. Искър, както следва:
      ЗЕМЛИЩЕ ГР.ИСКЪР
� Продажба на ПИ № 55782.50.87 с площ 3809 кв.м., с НТП „Нива“, категория четвърта, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър:
БИЛО  – 4400.00 лв. СТАВА- 3960.00 лв.
Продажба на ПИ № 55782.50.213 с площ 3282 кв.м., с НТП „Нива“, категория четвърта, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър�
БИЛО – 3800.00 лв.  СТАВА – 3420.00 лв.
Продажба на ПИ № 55782.142.87 с площ 5953 кв.м., с НТП „Използвана ливада“, категория трета, местността „Хаджийски мост“ в землището на гр.Искър          
БИЛО – 6900.00 лв.  СТАВА – 6210.00лв.
Продажба на ПИ № 55782.50.407 с площ 3525 кв.м., с НТП „Нива“, категория трета, местността „Гладния връх“ в землището на гр.Искър �
БИЛО -  4100.00 лв.   СТАВА – 3690.00 лв.
 Продажба на ПИ № 55782.139.294 с площ 3983 кв.м., с НТП „Използвана ливада“, категория трета, местността „Гръбльовското“ в землището на гр.Искър            
БИЛО – 4600.00 лв.    СТАВА – 4140.00 лв.
Продажба на ПИ № 55782.1.55 с площ 4924 кв.м., с НТП „Ливада“, категория трета, местността „Пукалица“ в землището на гр.Искър �
БИЛО – 5700.00 лв.     СТАВА – 5130.00 лв.
Продажба на ПИ № 55782.135.189 с площ 4380 кв.м., с НТП „Нива“, категория трета, местността „Средния връх“ в землището на гр.Искър�
БИЛО – 5100.00 лв.     СТАВА – 4590.00 лв.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 257/25.06.2021 год.
1. Дава съгласие да се учреди право на строеж върху площ от 30 кв.м. от УПИ І-604, кв. 66А по плана на гр. Искър за построяване на сграда за  

обслужващи дейности, и след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими дейности за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 258/25.06.2021 год.
1. Изключва ПИ с идентификатор 22438.53.12 по КККР, пореден № 57 от „Списък с имоти в землището на с. Долни Луковит“, които ще се отдават под наем 

чрез търг за стопанската 2021/2022 година, приложен към Решение № 241 от 27.04.2021 г. по Протокол № 24 на ОбС – Искър;
2. ПИ с идентификатор 22438.53.12 по КККР да се отдаде под наем за срок от пет стопански години;
3. Определя наемна цена за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 22438.53.12 по КККР в размер на 65.00 лв./дка.;
4. Цената по точка 3 да се използва като начална тръжна цена при провеждането на търга по реда на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията 
на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, приета от Общински съвет – Искър;

5. Да не се предоставя за ползване земеделска земя – общинска собственост на:
5.1. Физически и юридически лица, които имат задължения към държавата, както и
свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон;
5.2. Наемателите, които са преотстъпили предоставената им земя на трети лица.
      Р Е Ш Е Н И Е № 259/25.06.2021 год.
Приема информацията за състоянието на училищата и детските градини  в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2021/2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 260/25.06.2021 год.
Приема Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за 2020 г.

Турнир по мини футбол в Община Искър

След успешно реализирания турнир по мини футбол през миналата година, 
Община Искър отново ще бъде домакин на един от петдесетте 
квалификационни турнира, организирани в страната. Мотото на проекта през 
тази година е „България, хайде да ритаме“. Той ще бъде организиран със 
съдействието на БАМФ – Плевен и ще се проведе на 3 и 4 юли 2021 г. на 
стадиона в гр.Искър, като откриването ще бъде на 3 юли 2021 г. (събота) от 
10:00 часа.
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