
Áðîé 142, àïðèë 2022 ã. 

    Децата, родителите и екипът на група „Мики Маус” към Детска градина „Мара Балева“, гр.Искър 
изработиха великденски картички за потребителите на проект „Грижа за достоен живот – 5”. С тях те 
зарадваха 40 възрастни хора, дадоха искрица надежда и вяра в доброто и пожелаха светли великденски 
празници. До възрастните хора, картичките достигнаха, чрез служители на проекта. 

Великденски картички по проект „Грижа за достоен живот – 5”
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ- 1893“ - гр. Искър

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ1924” , с. Долни Луковит НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ-1926”, с. Староселци

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ-1905", с. Писарово

Месец април започна с един от най- хубавите пролетни 
празници Лазаров ден. Красивите лазарки огласиха със своите 
песни поляната  до читалището. Те бяха посрещнати от 
стопанката на къщата и дарени с традиционните кукли и яйца. 
Накрая на ритуала лазарките изиграха хоро и си тръгнаха с 
песен за здраве и плодородие. 

За Великден във фоайето на 
читалището беше подредена 
изложба „Великденска магия“. До  
красивите кошници с цветя и яйца  
радваха пролетните картини на 
художника и  ръководител на АРТ 
Клуб „Карандаш“ Румен Марков, 
от които струеше много светлина 
и настроение.

Читалището взе участие в 2 конкурса – за саморъчно 
изработени великденски сувенири в с.Ситово и в Конкурса 
„Великден в нашия  дом“ . Надяваме се , че ще бъдем оценени.

След великденските празници 

голяма изненада направи 

Гергина Дочовска, която ни 

представи своя нов проект за 

боядисани яйца, изпъстрени с 

пиленца и дарение - плетена 

кошничка .

Започна и работата на вокално група „Спомени“  която ще се 
подготвя за фестивали .
На 27 април, в детския отдел на библиотеката при читалище 
„Ламби Кандев-1893” гостуваха първокласниците от СУ 
„Христо Смирненски”. Посещението беше пъстро и 
запомнящо. Децата с интерес разгледаха красивите книжки. Те 
з а д а ва ха  въ п р о с и ,  ч е тя ха  и 
коментираха. След това чуха 
Молбата на книгата – да не се пипа с 
нечисти ръце, да не се оставя под 
дъжда, да не се драска.
На тръгване всички деца получиха 
подаръци детски книжки с приказки 
и свитък с „Молбата на книгата”. 
Разделиха с усмивки и пожелания за 
нови срещи.

Приемане на учениците от II клас, с класен ръководител г-жа 
Свиленска, за читатели на библиотеката

135 години от рождението 
на Димчо Дебелянов

На 21 април на посещение в библиотеката  бяха 
учениците от I-ри клас с класен ръководител г-жа 
Алекс андрова .  Четохме 
приказката „Майчина сълза”- 
от големия детски писател 
Ангел Каралийчев и гледахме 
видеоприказката „Грозното 
патенце” от великият датски 
писател Ханс Кр. Андерсен

На 14 април на посещение в библиотеката  бяха 
учениците от II-ри клас с класен ръководител г-жа 
Свиленска. Четохме приказката „Принцесата върху 
граховото зърно” и гледахме видеоприказката „Грозното 
патенце” от великият датски писател–Ханс Кр. Андерсен

       По случай Международния ден на детската книга 2 април и Маратона на четенето който започна на 2 и приключи на 23 април всяко 
дете, което  посети библиотеката при Народно читалище ,, Христо Ботев-1905“, с.Писарово на 1 и 4 април получи книжка със цел да се 
стимулира и насърчи четенето сред най-малките! Маратонът на четенето продължи и през ваканцията. Децата четяха любимите си 
приказки, рисуваха и оцветяваха приказни герои и рисунки за предстоящите празници –Лазаров ден, Цветница и Великден. Рисунките 
на децата бяха наредени във фоайето на читалището, където беше направена великденска украса. Също така на Велики четвъртък беше 
спазена традицията и с деца от кръжока по рисуване и художествено слово боядисвахме яйца и украсихме Великденско дръвче в центъра 
на селото ни, за което децата получиха лакомства и грамоти! Благодарим ви, деца, бяхте прекрасни!

Четенето е полезно, приятно и винаги модерно! Така започна празника на детската книга и маратона на четенето за децата от 
с.Староселци. Секретар-библиотекарят Красимира Илиева представи презентация за живота и творчеството на Ханс Кристиян 
Андерсен,  запозна децата с „Молбата на книгата” и  приказката „Грозното патенце”. Г-жа Теменужка Вачева-Председател на 
литературния клуб към читалището рецитира свои стихове.

 Малките първокласници Вероника, Зорница и Иванчо се включиха и заедно с по-големите си приятели отгатнаха зададените 
им от г-жа Вачева гатанки, рисуваха и оцветяваха картини с любими герои от приказки. Всички деца получиха подарък 
книгоразделители.
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 Р Е Ш Е Н И Е № 382/29.04.2022 год.
1. Да се извърши актуализация в разходната част на бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022г. по дейности, параграфи и разпоредители както 

следва: 
1.1 Да се завиши плана за капиталови разходи по бюджета на Община Искър  за местни дейности за 2022г. с 12 600 лв. както следва: дейност 832 „Служби и 

дейности за поддържане, ремонт и изтраждане на пътища“ 
- параграф 51-00 „основен ремонт на дълготрайни материални активи“  - 12 600 лв.
Откриване на нов обект ”Проектиране – Актуализация на проект “Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3082 /II-13, Искър-Долни Дъбник/ - /III-1307/ 

Искър”  - 12 600 лв. 
1.2. Да се намали разходната част на бюджета на Община Искър на първостепенния разпоредител за местни дейности за 2022г. общо с 12 600 лв., както следва:
дейност 998 „Резерв“ – местна дейност
- параграф 00-98 „резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 12 600 лв.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните промени по бюджета на общината за 2022г. и да актуализира Приложение №6 – Справка за 

предвидените средства за основен ремонт, придобиване на ДМА и НДМА и за капиталов трансфер по бюджета на общината.
      Р Е Ш Е Н И Е № 383/29.04.2022 год.
1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ административно помещение с площ 28.80 кв.м., находящо се на трети етаж, стая № 313 в административната сграда 

на община Искър, находяща се в УПИ XV-1041 в кв.68 по плана на гр. Искър, област Плевен, с административен адрес: ул. „Георги Димитров“ № 38. 
2. Административното помещение да се предостави за управление на Агенция по заетостта, гр. София с ЕИК 121604974, за нуждите на филиал Искър към 

Дирекция „Бюро по труда“ Долна Митрополия.
3. Правото за безвъзмездно управление да се предостави за срок от 5 (пет) години.
4. Приема допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имотите  –  общинска собственост в община Искър през 2022 г., приета с Решение № 355 

от 25.02.2022 г. по Протокол № 36, изм. с Решение № 370 от 30.03.2022 г. по Протокол № 37 на Общински съвет – Искър, както следва:
В наименованието на Раздел III, а именно: „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“ след израза 
„учредяване на ограничени вещни права“ се добавя запетая и израза „за управление“ и се създава нова буква „Д“ със следното съдържание:

5. Актуализираната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост през 2022 г., да се обяви на населението от община Искър чрез прочитане по местния радиовъзел, да се постави на информационното табло в 

сградата на Общината и в сградите на кметствата от Общината и се публикува на интернет страницата на Общината. 
6. Отменя Решение № 356 от 25.02.2022 г. по Протокол № 36 на Общински съвет – Искър в частта: „Филиал „Бюро по труда“ гр. Искър към Дирекция „Бюро по 

труда“ гр. Долна Митрополия – стая № 313 с площ 28.80 кв.м.“.
7. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
      Р Е Ш Е Н И Е № 384/29.04.2022 год.
1. Определя наемна цена за отдаване под наем на общинските земеделски земи, с изключение на пасищата и ливадите включени в слоя „Постоянно затревени 

площи“, през стопанската 2022 – 2023 г. в размер на 80.00 лв./дка.
2. Цената по точка 1 да се използва като начална тръжна цена при провеждането на  публични търгове с тайно наддаване 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

3. Да се отдават под наем имоти:
3.1. частна общинска собственост, които са с актуален начин на трайно ползване „Нива“ по цифровата орто фото карта и не са включени в слоя „Постоянно 

затревени площи“ определен по реда на ЗПЗП или са „Нива“ подходящи за земеделско ползване;
3.2. пасища мери - публична общинска собственост, които са с актуален начин на трайно ползване „Нива“ по цифровата орто фото карта и не са включени в 

слоя „Постоянно затревени площи“, определен по реда на ЗПЗП, с изключение на полските пътища.
4. Имотите да се отдават под наем за срок от една стопанска година.
5. Маломерните имоти останали ненаети след провеждането на две последователни тръжни процедури по т.2 да се отдават под наем без търг за една 

стопанска година с наемна цена определена в т. 1.
6. Да не се предоставят за ползване земеделски земи – общинска собственост на:
6.1. Физически и юридически лица, които имат задължения към държавата, както и
свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон;
6.2. Наемателите, които са преотстъпили предоставената им земя на трети лица.
      Р Е Ш Е Н И Е № 385/29.04.2022 год.
Приема информацията за изпълнението на договорите по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони  в община Искър за 2021 год.
      Р Е Ш Е Н И Е № 386/29.04.2022 год.
Приема информацията за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 год. в община Искър   
      Р Е Ш Е Н И Е № 387/29.04.2022 год.
Приема отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2021  г. и изразходваните средства през годината.

Áðîé 142, àïðèë 2022 ã. 
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