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НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
За първи път датата 15 

септември е избрана от 
п р а в и т е л с т в о т о  н а 
Александър Стамболийски 
през далечната 1921 г. за 
П ъ р в и  у ч е б е н  д е н  в 
България.  И сякаш цял 
живот сме празнували на 15 
септември – от килийните 
училища, та досега. Сякаш 
вечно на този ден ни е 
вълнувала тази жажда за 
знание и про свещение. 
Сякаш цял живот на този ден 
виждаме населените си 
места, пълни с деца и млади 
хора с цветя в ръцете, на път 
за училище. Никъде по света 
не изпращат децата си на 
училище с такъв трепет и 
в ъ л н е н и е ,  о с о б е н о 
първолаците. Звънът на 
училищното звънче е един от 
най-милите спомени от 
детските години. Първата 
учителка  никога  не  с е 
з а б р а в я .  Ус и л и е т о  д а 
изписваш букви и цифри, 
които да не „излизат“ от 
р е д а ,  д а  п о л у ч и ш 
свидетелство за грамотност 
и колкото повече можеш и 
знаеш, да трябва повече и 
повече да можеш и знаеш. 

Спорна и успешна нова 
учебна година на всички 
ученици - малки и големи и 
н а  в с и ч к и  у ч и т е л и  и 
родители! С какъвто устрем 
започнете годината, с такъв 
да я завършите! 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЛАМБИ КАНДЕВ-1893“, гр. Искър

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1924”, 
с. Долни Луковит

На 24 септември самодейци от читалището и 
пенсионерски клуб „Здравец” взеха участие във 

фестивала „Песен се носи над равно поле” – 
гр. Кнежа.

Уникален хепънинг се проведе в СУ „Христо 
Смирненски”- гр. Искър с ученици от клубовете по 
Проект „Приятели – 2” . Специален кът с изложба 
бе подготвен с направените до момента готови 
продукти. Ръководителите на клубовете бяха 
подготвили арт работилници, където по-малките 
ученици заедно със своите родители имаха 
възможност да се забавляват и учат, творейки 
красиви послания. По-големите ученици с 
помощта на родителите се погрижиха да почистят 
двора на училището и боядисаха пейките.

Денят приключи с поставено на входа на 
училището послание към малки и големи да пазим 
природата, като искрено се надяваме, чрез подобни 
инициативи да привлечем повече деца и младежи 
към училищната общност.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

Народни читалище "Ламби Кандев-1893" и Средно училище "Христо 
Смирненски" организираха открит видео-урок по история по повод 137 
години от Съединението на България. Участници бяха учениците по 
проект "Приятели 2" с ръководители Елена Доковска и Виолета 
Предашка. Водещ на урока бе г-жа Мариана Тодорова - учител по 
история, която ги запозна с исторически факти и събития довели до 
осъществяване на Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия.

***
В навечерието на 22 септември, Народно читалище „Ламби Кандев-
1893” съвместно със Средно училище ”Христо Смирненски” 
отбелязаха Деня на независимостта. „Нашата страна има богата и 
славна история и само когато я познаваме и ценим, можем да градим по-
добро бъдеще за всички нас.” С тези думи г-жа Мариана Тодорова – 
учител по история – завърши видео урока наситен с исторически знания 
за провъзгласяване на независима България.

Р Е Ш Е Н И Е № 429/29.09.2022 год.
1. Да се завиши плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на Община Искър за държавни дейности за 2022 г. с 4 000 лв., както следва: Дейност 311 „Детски 

градини“; параграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ – 4 000 лв.
2. Да се намали плана на разходната част по бюджета на Община Искър за държавни дейности за 2022 г. с 4 000 лв. както следва: Дейност 311 „Детски градини“; параграф 10-15 

„Разходи за материали“ – 4 000 лв.
3. Да се завиши плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на второстепенния  разпоредител с бюджетен кредит на Община Искър – СУ „Христо Смирненски“ – 

гр. Искър за държавни дейности за 2022 г. с 15 975 лв. както следва: дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ ; - параграф 52-01 „придобиване на 
компютри и хардуер“ – 15 975 лв

4. Да се намали плана на разходната част по бюджета на второстепенния  разпоредител с бюджетен кредит на Община Искър – СУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър за държавни 
дейности за 2022 г. с 15 975 лв. както следва: дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“; - параграф 01-01 - заплати и възнаграждения за персонал 
нает по трудови правоотношения – 15 975 лв.;

5. Да се увеличи приходната част на бюджета на Община Искър за 2022 г. с 82 лв., както следва: За делегираните от държавата дейности;  параграф 31-20 „възстановени трансфери 
за ЦБ (-)“  - 82 лв.

6. Да се намали плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на Община Искър за държавни дейности за 2022 г. с 82 лв. както следва: Дейност 283 „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“; параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 82 лв.

Обект „Реконструкция на мост на река Писаровска в с. Писарово при квартали 111 и 113, община Искър“
7. Да се намали плана на приходната част по бюджета за "Сметки за средства от европейския съюз" на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: 

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)� 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2. 060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
8. Да се увеличи плана на приходната част по бюджета за "Сметки за средства от европейския съюз" на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 

562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 62-02 - предоставени трансфери (+/-)� � � � � � 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2.060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
9. Да се намали плана на приходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 76-

00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) - 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2. 060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”
10. Да се увеличи плана на приходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 

62-01 - предоставени трансфери (+/-) - 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2.060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
11. Да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 9 840 лв., както следва: Дейност 122 „Общинска администрация“; параграф 

10-20 „разходи за външни услуги“ – 9 840 лв.
Обект " Инсталация за производство на ел. енергия за собствени нужди, намираща се в УПИ XV 1041, кв.68, град Искър, община Искър, област Плевен"  - 4 800 лв.
· Проектиране – 3 600 лв.
· Оценка на съответствието – 1 200 лв.
Обект „Реконструкция на улична мрежа в с.Писарово, община Искър – ул.“Хаджи Димитър“ –ОК120-ОК96 и ул.“Цаньо Матев“-ОК116-ОК74“ – 5 040 лв.
· Проектиране – 3 840 лв.
· Оценка на съответствието – 1 200 лв.
12. Да се намали плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 9 840 лв. както следва: Дейност 122 „Общинска 

администрация“; параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ – 9 840 лв.
Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ ХV-1041, кв.68,  гр.Искър,   община 

Искър“
13. Да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 6 200 лв., както следва: Дейност 122 „Общинска администрация“; параграф 

10-20 „разходи за външни услуги“ – 6 200 лв.
· „Конструктивно становище относно събаряне на сгради общинска собственост“ – 1 400 лв.
· „Анализ относно потреблението от производството на ФВЦ за собствени нужди на административна сграда УПИ XV 1041, кв.68, град Искър“ – 4 800 лв.
14. Да се намали плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 6 200 лв. както следва: Дейност 998 „Резерв“; параграф 00-98 – резерв за 

непредвидени и неотложни разходи – 6 200 лв.
15. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г.  в размер на 40 000 лв., както следва
§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (+/-) – 40 000 лв.
По проект ”ПРИЯТЕЛИ - 2”, договор BG05M20P001-3.012-0006-C01, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици 

от маргинализирани общности, включително роми”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Европейски фонд за развитие и договор Д-ОА-52 от 01.04.2022 г. между Изпълнителна агенция „Програма за образование“, ,, Община Искър и СНЦ МИГ 
Карлуковски карст-Червен бряг-Искър.

16. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните промени по бюджета на общината за 2022 г. 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 № 430/29.09.2022 год.
Допълва т.1.1 на Решение № 420 от 25.08.2022 г. по Протокол № 43 на Общински съвет – Искър, както следва: По 1.1.  На ред втори след израза „клозет с площ 32 кв.м.“ да се добави и 

„лавка с площ 18 кв.м“. 
Р Е Ш Е Н И Е № 431/29.09.2022 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. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29, по плана на с.Староселци, на стойност – 15844.00 /петнадесет хиляди 
осемстотин четиридесет и четири/ лева без ДДС

3.Определя не по малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
на техническата инфраструктура на съответното населено място - с.Староселци.

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 № 432/29.09.2022 год.

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 22438.419.28 с площ 4831 кв.м. с НТП 
„НИВА“, категория трета в местността „ДОЛНИ ЛИВАДИ“ в землището на с.Долни Луковит.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за ПИ 22438.419.28 с площ 4831 кв.м. с НТП „НИВА“, категория трета в местността „ДОЛНИ ЛИВАДИ“ в землището 
на с.Долни Луковит, на стойност – 13530.00 /тринадесет хиляди петстотин и тридесет/ лева.

МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

следва на стр.4

Резултати от произведените избори 
за 48-мо Народно събрание 

в Община Искър на 02.10.2022 г.
Избирателна активност 

за общината - 26%
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2. Да се намали плана на разходната част по бюджета на Община Искър за държавни дейности за 2022 г. с 4 000 лв. както следва: Дейност 311 „Детски градини“; параграф 10-15 

„Разходи за материали“ – 4 000 лв.
3. Да се завиши плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на второстепенния  разпоредител с бюджетен кредит на Община Искър – СУ „Христо Смирненски“ – 

гр. Искър за държавни дейности за 2022 г. с 15 975 лв. както следва: дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ ; - параграф 52-01 „придобиване на 
компютри и хардуер“ – 15 975 лв

4. Да се намали плана на разходната част по бюджета на второстепенния  разпоредител с бюджетен кредит на Община Искър – СУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър за държавни 
дейности за 2022 г. с 15 975 лв. както следва: дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“; - параграф 01-01 - заплати и възнаграждения за персонал 
нает по трудови правоотношения – 15 975 лв.;

5. Да се увеличи приходната част на бюджета на Община Искър за 2022 г. с 82 лв., както следва: За делегираните от държавата дейности;  параграф 31-20 „възстановени трансфери 
за ЦБ (-)“  - 82 лв.

6. Да се намали плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на Община Искър за държавни дейности за 2022 г. с 82 лв. както следва: Дейност 283 „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“; параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 82 лв.

Обект „Реконструкция на мост на река Писаровска в с. Писарово при квартали 111 и 113, община Искър“
7. Да се намали плана на приходната част по бюджета за "Сметки за средства от европейския съюз" на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: 

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)� 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2. 060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
8. Да се увеличи плана на приходната част по бюджета за "Сметки за средства от европейския съюз" на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 

562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 62-02 - предоставени трансфери (+/-)� � � � � � 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2.060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
9. Да се намали плана на приходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 76-

00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) - 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2. 060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”
10. Да се увеличи плана на приходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 59 лв. както следва: Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"; параграф 

62-01 - предоставени трансфери (+/-) - 59 лв.
За НФ-КСФ ОПРЧР BG05M90P001-2.060-0001, проект „Грижи за достоен живот 5“, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл.здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
11. Да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 9 840 лв., както следва: Дейност 122 „Общинска администрация“; параграф 

10-20 „разходи за външни услуги“ – 9 840 лв.
Обект " Инсталация за производство на ел. енергия за собствени нужди, намираща се в УПИ XV 1041, кв.68, град Искър, община Искър, област Плевен"  - 4 800 лв.
· Проектиране – 3 600 лв.
· Оценка на съответствието – 1 200 лв.
Обект „Реконструкция на улична мрежа в с.Писарово, община Искър – ул.“Хаджи Димитър“ –ОК120-ОК96 и ул.“Цаньо Матев“-ОК116-ОК74“ – 5 040 лв.
· Проектиране – 3 840 лв.
· Оценка на съответствието – 1 200 лв.
12. Да се намали плана на разходната част за капиталови разходи по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 9 840 лв. както следва: Дейност 122 „Общинска 

администрация“; параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ – 9 840 лв.
Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ ХV-1041, кв.68,  гр.Искър,   община 

Искър“
13. Да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 6 200 лв., както следва: Дейност 122 „Общинска администрация“; параграф 

10-20 „разходи за външни услуги“ – 6 200 лв.
· „Конструктивно становище относно събаряне на сгради общинска собственост“ – 1 400 лв.
· „Анализ относно потреблението от производството на ФВЦ за собствени нужди на административна сграда УПИ XV 1041, кв.68, град Искър“ – 4 800 лв.
14. Да се намали плана на разходната част по бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г. с 6 200 лв. както следва: Дейност 998 „Резерв“; параграф 00-98 – резерв за 

непредвидени и неотложни разходи – 6 200 лв.
15. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Искър за местни дейности за 2022 г.  в размер на 40 000 лв., както следва
§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (+/-) – 40 000 лв.
По проект ”ПРИЯТЕЛИ - 2”, договор BG05M20P001-3.012-0006-C01, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици 

от маргинализирани общности, включително роми”, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд и Европейски фонд за развитие и договор Д-ОА-52 от 01.04.2022 г. между Изпълнителна агенция „Програма за образование“, ,, Община Искър и СНЦ МИГ 
Карлуковски карст-Червен бряг-Искър.

16. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните промени по бюджета на общината за 2022 г. 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 № 430/29.09.2022 год.
Допълва т.1.1 на Решение № 420 от 25.08.2022 г. по Протокол № 43 на Общински съвет – Искър, както следва: По 1.1.  На ред втори след израза „клозет с площ 32 кв.м.“ да се добави и 

„лавка с площ 18 кв.м“. 
Р Е Ш Е Н И Е № 431/29.09.2022 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. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29, по плана на с.Староселци, на стойност – 15844.00 /петнадесет хиляди 
осемстотин четиридесет и четири/ лева без ДДС

3.Определя не по малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
на техническата инфраструктура на съответното населено място - с.Староселци.

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 № 432/29.09.2022 год.

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 22438.419.28 с площ 4831 кв.м. с НТП 
„НИВА“, категория трета в местността „ДОЛНИ ЛИВАДИ“ в землището на с.Долни Луковит.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за ПИ 22438.419.28 с площ 4831 кв.м. с НТП „НИВА“, категория трета в местността „ДОЛНИ ЛИВАДИ“ в землището 
на с.Долни Луковит, на стойност – 13530.00 /тринадесет хиляди петстотин и тридесет/ лева.

МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

следва на стр.4

Резултати от произведените избори 
за 48-мо Народно събрание 

в Община Искър на 02.10.2022 г.
Избирателна активност 

за общината - 26%



3.Определя не по малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
на техническата инфраструктура на съответното населено място - с.Долни Луковит.

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 № 433/29.09.2022 год.

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 69095.190.5 с площ 68584 кв.м. с НТП 
„Нива“, кат. четвърта, местността „СВИРЧА“ в землището на с.Староселци.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за ПИ 69095.190.5 с площ 68584 кв.м. с НТП „Нива“, кат. четвърта, местността „СВИРЧА“ в землището на 
с.Староселци, на стойност – 308600.00 /триста и осем хиляди и шестстотин/ лева.

3.Определя не по малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
на техническата инфраструктура на съответното населено място - с.Староселци.

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 № 434/29.09.2022 год.

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-809 с площ 590 кв.м. в кв.39 по плана 
на с.Писарово.

2. Определя пазарна цена, изготвена от лицензиран оценител, за УПИ IV-809 с площ 590 кв.м. в кв.39 по плана на с.Писарово, на стойност – 2360.00 /две хиляди триста и 
шестдесет/ лева без ДДС.

3.Определя не по малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 
на техническата инфраструктура на съответното населено място - с.Писарово.

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 № 435/29.09.2022 год.

1.Община Искър отказва да закупи жилищна сграда, кухня и стопанска сграда собственост на н-ци на Мария Божинова Кънинска, построени с договор за отстъпено право на 
строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIІ-924, кв.54 по плана на с.Долни Луковит за сумата от 5000.00 (пет хиляди) лева, поради това, че Общината няма 
предвидени средства за закупуването им.

2.Община Искър дава съгласие наследниците на Мария Божинова Кънинска, да продадат гореописаните сгради на трето лице.
3.Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 436/29.09.2022 год.
1. Дава съгласие Кмета на Община Искър да издаде Заповед за премахване на общински сгради – дърводелска работилница, складово помещение и трафопост, находящи се в  имот 

чужда собственост - УПИ І-1643,1853, кв.156 по плана на гр.Искър.
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 № 437 29.09.2022 год.
1. Общински съвет гр. Искър дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv, по улица „Лило Тодоров“, публична общинска собственост от ОК 

104, през ОК 102 до съществуващ трафопост в ПИ 965 по плана на с. Староселци, съобразно План-схема към ПУП.
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 № 438/29.09.2022 год.
1. Общински съвет гр. Искър дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv, от УПИ І-626, кв. 12 по плана на с. Староселци по улица 

„Димитър Благоев“, през ул. „Л. Каравелов“ и по ул. „Яне Сандански“, публична общинска собственост от ОК 207, през ОК 280 до съществуващ трафопост между ОК 210 и ОК 
209, съобразно План-схема към ПУП.

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 № 439/29.09.2022 год.

1.Общински съвет гр. Искър дава съгласие да се учреди право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv, от УПИ VІІ-441, кв. 75 по плана на с. Староселци по улица 
„Лило Тодоров“, публична общинска собственост от ОК 165 до съществуващ трафопост при ОК 102, съобразно План-схема към ПУП.

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 № 440/29.09.2022 год.

1. Общински съвет гр. Искър дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv, през ПИ 56493.161.862 (полски път) и ПИ 
56493.160.860 (полски път), публична общинска собственост на  „Електроразпределителни мрежи запад“ АД, съобразно изготвения Парцеларен план.

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 № 441/29.09.2022 год.

 1. Дава съгласие да се прокара временен път през общински ПИ с идентификатори 55782.145.151, 55782.145.445 и 55782.145.22 за извозване на готова продукция от находище за 
добив на строителни материали „Феникс“ в землището на гр. Искър. Временният път да се използва за срока на концесията на находището

2. Правото на прокарване е възмездно, като възлага на Кмета на общината да сключи договор по чл. 190, ал. 6 от ЗУТ с концесионера на находище „Феникс“, „МЛ-Консулт 2009“ 
ЕООД.

3. Договор за прокарване на временен път през общински имот с идентификатор 55782.145.22 да се сключи след влизане в сила на ПУП-ПП за транспортна връзка с РП II-13.
Р Е Ш Е Н И Е № 442/29.09.2022 год.

1. Да се отдадат под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 стопански години следните имоти:                                                                                    Таблица 1

Частите за ползване от имотите в Таблица 1 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 .

2. Определя наемна цена за отдаване под наем на имотите от Таблица 1, в размер на 80.00 лв./дка.
3. Цената по точка 2 да се използва като начална тръжна цена при провеждането на  публичен търг 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

4. Имотите от Таблица 1 да не се предоставят за ползване на:
4.1. Физически и юридически лица, които имат задължения към държавата, както и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон;
4.2. Наемателите, които са преотстъпили предоставената им земя на трети лица.

Р Е Ш Е Н И Е № 443/29.09.2022 год.
1. Обявява общински имот кадастрален № 22438.502.106 с площ от 2,000дка, II категория, с начин на трайно ползване „Пасище“ за частна общинска собственост при спазване  на 

условията и реда за промяна начина му на трайно ползване в „Друг вид земеделска земя“ предвидени в чл.25,  ал.9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 78а от ППЗПЗЗ; 
2.  Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите законосъобразни действия за изпълнение на решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 444/29.09.2022 год.
Приема информацията за паралелките под минималния норматив в училищата през учебната 2022/2023 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 445/29.09.2022 год.
1. Разрешава сформирането на маломерната паралелка с под 10 ученици в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит за учебната 2022/2023 година, както следва: V клас с 8 ученици; 
2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства.

Р Е Ш Е Н И Е № 446/29.09.2022 год.
1. Разрешава сформирането на маломерни паралелки с брой ученици под минималния норматив в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит за учебната 2022/2023 година, както следва: 
IV клас с 14 ученици, 
VI клас с 12 ученици, 
VII клас с 12 ученици;
2. Дава съгласие при необходимост да се осигурят допълнителни средства.

Áðîé 147, ñåïòåìâðè 2022 ã. 
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