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На основание чл.52, ал.1 и 
чл.21, ал.1, т.6, във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, 
във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 
374/ 22.12.2016 г. за изпълнение 
на ЗДБРБ за 2017 година и На-
редбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прог-
ноза за местните дейности за 
следващите три години и за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет 
на Община Ихтиман Общински 
съвет – гр. Ихтиман прие бю-
джета на Община Ихтиман за 
2017година. Предложението, под 
формата на доклад, бе изнесено 
от Беатриче Търнаджийска, Ди-
ректор, „ОА” пред общинските 
съветници, кметове и граждани, 
присъстващи на заседание, про-
ведено на 27.02.2017 г. в сграда-
та на Община Ихтиман. 

ДОКЛАД

През 2017 г. ще започне реал-
ната дейност по проектите от 
програмния период 2014 – 2020 
г. Тази дейност ще се изпълня-
ва по наскоро приетия Закон за 
управление на средствата от 
европейските структурни и ин-
вестиционни фондове, нов Закон 
за обществените поръчки и зна-
чително увеличен дял на финан-
совите инструменти за сметка 
на безвъзмездната финансова 
помощ.

Други по-съществени промени 
в нормативната база:

Новите моменти в Закона за 
публичните финанси: 

- Министърът на финансите 
определя реда, начина и сроко-
вете за предоставяне на инфор-
мация за състоянието и движе-
нието на дълга на общините, 
притежаваните от тях активи 
под форма на дългови инстру-
менти, включително за техните 
намерения за поемане на дълг;

- Наличните към края на го-
дината задължения за разходи 
не могат да надвишават 15 на 
сто от средногодишния размер 
на отчетените разходи за по-
следните четири години; ограни-
чението не се прилага за задъл-
жения за разходи, финансирани за 
сметка на помощи и дарения;

- Наличните към края на годи-
ната поети задължения за раз-
ходи не могат да надвишават 
50 на сто от средногодишния 

зователна среда, отговаря-
ща на потребностите им”, 
се казва още в писмото. В 
рамките на реновиране-
то са изпълнени мерки по 
енергийна ефективност 
на фасадите и балконите, 
топлоизолиране на покри-
ва, пароизолация, хидрои-
золация и подмяна на дър-
вена дограма с петкамерна 
PVC дограма. Извършени 
са и неотложни дейности 
по вътрешни ремонти на 
помещенията и мълниеза-
щита на сградата.

„Нека Бог и съдбата Ви 
даряват със здраве, сили и 
успехи. Да Ви закрилят в 
благородните начинания в 
полза на бъдещите поколе-
ния“, завършва обръщени-
ето към министър-предсе-
дателя Борисов.

26.01.2017 г.
www.boykoborissov.bg

 

размер на отчетените разходи 
за последните четири години; 
ограничението не се прилага за 
задължения за разходи, финан-
сирани за сметка на помощи и 
дарения;

- Кметът на общината из-
готвя годишния отчет за из-
пълнението на бюджета по по-
казателите, по които е приет, 
придружен с доклад, и в срок до 
31 август на следващата година 
го внася за приемане в ОбС. ОбС 
приема отчета не по-късно от 
30 септември на годината, след-
ваща отчетната година.

Закон за управление на сред-
ствата от европейските струк-
турни и инвестиционни фондове 
(ЗУСЕСИФ)

Законът урежда следните въ-
проси:

- Ефективното управление и 
разходване на публичните сред-
ства и на средствата от ЕС;

- Въвеждането на ясно разпи-
сани срокове, формуляри и други 
правила за изпълнението на про-
грамите с ефект намаляване на 
административната тежест на 
бенефициентите;

- Засилване на координацията 
на ниво управление и контрол;

- Въвеждане на ясен и ефекти-
вен съдебен контрол за защита 
на конституционно гарантира-
ните  права на бенефициентите 
при предоставяне на безвъз-
мездната помощ и налагането 
на финансови корекции;

- Определяне на реда за предос-
тавяне на финансова подкрепа, 
специалните правила за опреде-
ляне на изпълнител от бенефи-
циента на безвъзмездна финан-
сова помощ (БФП), правилата за 
верифициране и сертифициране 
на допустимите разходи и за 
извършване на плащанията и на 
финансовите корекции.

Закон за обществените поръч-
ки

- В общини с годишни бюдже-
ти, включително средствата, 
предоставени по линия на раз-
лични фондове и програми на 
ЕС, над 20 млн. лв., и в които 
средногодишният брой прове-
дени процедури за възлагане на 
обществените поръчки през 
2013, 2014, и 2015 г. надвишава 
20, задължително се създават 
звена за управление на цикъла на 
обществените поръчки в срок до 
31.12.2016 г.

Средносрочна прогноза
- Одобрената с Решение 

№179/30.09.2016 г. на Общин-

Детски рисунки и благодарствено писмо до 
г-н Бойко Борисов

ския съвет гр. Ихтиман Сред-
носрочна прогноза за местни 
дейности в Община Ихтиман за 
периода 2017 - 2019 г.

Промени в нормативната сре-
да:

Закон за предучилищното и 
училищното образование

- Предложения за преобразу-
ване на заварените общински 
основни училища могат да се 
внасят целогодишно не по-късно 
от 31.май 2017 г.

- Основните училища могат 
да се преобразуват в основни 
/1-7 клас/, начални /1-4 клас/ или 
обединени /1-10 клас/

- ОбС определя с наредба ус-
ловията и реда за организиране 
на почасови, съботни-неделни и 
сезонни дейности, като допъл-
нителна услуга по отглеждане 
на децата по желание на роди-
телите, както и заплащането на 
такса по ЗМДТ за ползването на 
допълнителни услуги.

Закон за горите
- От 1.01.2017 г. преминаване-

то през земеделски територии 
на лице, на което е издаден до-
кумент за движение с товарни 
превозни средства и пътни пре-
возни средства с животинска 
тяга, се извършва при предвари-
телно изпращане на документа 
на кмета на съответното насе-
лено място.

Закон за защита при бедствия
- Общинският план за защита 

при бедствия се изготвя в срок 
до 05.07.2017 г.

Основна цел и приоритети на 
Бюджета за 2017 г.

- Основна цел на „Бюджет 
2017” е запазване на финансова-
та стабилност на общината, 
чрез добро финансово управление 
осигуряващо постигане на по-
ставени цели;

- Поддържане на такова рав-
нище на разходите, което ще 
способства за предоставянето 
на основни публични услуги в ин-
терес на местната общност;

- Подобряване на общинската 
инфраструктура;

- Запазване стабилността на 
общинските финанси.

Разработените мерки и дей-
ности, залегнали в „Бюджет 
2017” са в съответствие с 
Общинския план за развитие, а 
изведените приоритети са съ-
образени с възможностите на 
Общината от една страна да 
финансира определени проекти, 
а от друга – с възможностите 
за финансиране, които предлагат

на стр.2

„Вие направихте най-ху-
манната инвестиция в по-
добряване на условията за 
отглеждане, възпитание, 
обучение и социализира-
не на част от най-малките 
граждани на град Ихти-
ман. Доказахте, че прио-
ритет във Вашата работа 
е грижата за децата.” Това 
пише в благодарствено 
писмо кметът на община 
Ихтиман Калоян Илиев до 
премира Бойко Борисов 
по повод отпуснатите це-
лево 320 000 лв. за ремонт 
на детска градина „Гьончо 
Белев”.

„През тези мразовити 
януарски дни деца, ро-
дители и работещи в дет-
ската градина са силно 
впечатлени и високо оце-
няват изпълнените мерки 
по енергийна ефективност 
на сградата. В сравнение 
със стайните температу-
ри през изминали години, 
когато освен парното ото-
пление, допълнително се 
включваха електрически 
уреди, тази зима децата 
играят и се обучават в мо-
дерна, здравословна, обра-

Г-н Калоян Илиев е изпратил и рисунки на деца, които са качени на официал-
ния сайт на Бойко Борисов в последния му ден на „Дондуков” №1.
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от стр. 1 
структурните фондове на Ев-

ропейския съюз и международни 
донорски програми:

- Успешно усвояване на евро-
пейски средства в новия програ-
мен период 2014 - 2020 г., като 
усилията на ръководството ще 
бъдат насочени към изпълнение 
на следните приоритети финан-
сирани от ЕС:

- Инфраструктура, околна 
среда и екология, образование, 
здравеопазване, социална сфера, 
спорт, култура и младежки дей-
ности;

- Осигуряване на средства във 
всички сфери на обществения 
живот чрез усъвършенстване и 
устойчивост.

Разработването на бюджета 
е съобразен със следната макро-
икономическа рамка:

- Обща субсидия за делегирани-
те дейности - увеличена с 6,1%

- Трансфер за зимно поддържа-
не с ръст 7,5%

- Капиталова субсидия - увели-
чена с 7,9%

- Минимална работна заплата 
от 01.01.2017 г. 460 лв.

- Увеличен размер на вноските 
за фонд Пенсии с 1%

1. Приходна част 
Планираните приходи в бюдже-

та на Община Ихтиман за 2017 
г. възлизат на 12 819 979 лв. За 
да реализира дейността си през 
2017 г. Общината разчита на 
няколко източника на средства – 
Постъпления от собствени при-
ходи, Постъпления от Централ-
ния бюджет; Трансфери между 
бюджета и сметки за средства 
от ЕС; Друго финансиране; Пре-
ходен остатък; /Приложение 1.1/

Постъпления от собствени 
приходи:

Очакваните постъпления от 
местни данъци и такси са про-
гнозирани на база на просрочени-
те вземания и реалната оценка 
за тяхната събираемост, опре-
делените от Общински съвет 
размери в Наредби за определя-
нето и администрирането на 
местните данъци и за опреде-
лянето и администрирането 
на местните такси и цени на 
услуги на територията на об-
щината и на база Програмата 
за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост 
за 2017 г. Плануваните средства 
от недобори са в размер на 360 
700 лв. След извършване на об-
лагането за 2017 г. и плащани-
ята през първите два месеца на 
годината, ще се извърши анализ 
на вземанията и ще се предпри-
емат съответните законови 
действия за тяхното събиране.

С цел подобряване на техниче-
ската и социалната инфраструк-
тура, създаване на по-добра 
среда за живеене, през 2017г. са 
предвидени по Програмата за 
управление на общинската соб-
ственост продажба на общински 
нефинансови активи, приходите 
от които по бюджета са прогно-
зирани в размер на 554 000 лв.

От направените анализи и 
прогнози за всеки отделен при-
ход и възможността да се ре-
ализират приходи, при своевре-
менно приемане на решения за 
продажби, както и ефекта от 
предприетите мерки за събира-
не на просрочените вземания, 
собствените приходи за 2017 
г. са прогнозирани в размер на 4 
001 760 лв. от които:

- данъчни приходи – 867 500 
лв.;

- неданъчни приходи – 3 134 
260 лв., в т.ч.:

*От общински такси – 1 126 
700 лв., в т.ч. такса за битови 
отпадъци 900 000 лв.

*Приходи и доходи от соб-
ственост, които включват при-
ходите от наеми на имущество 
и земя, дивиденти и лихви – 1 
661 785 лв. 

*Постъпления от продажби на 
активи на общината – 554 000 
лв. Прогнозата е с включен ДДС, 
който общината дължи върху 
облагаемите сделки.

По приходен § 37-01 „Внесен 
ДДС” е планиран данък в размер 
на -300 000 лв., който община-
та в качеството си на данъчно 
задължено лице дължи върху об-
лагаемите приходи. 

Постъпления от Централния 
бюджет в размер на 8 146 416 
лв.:

- Обща допълваща субсидия за 
делегирани от държавата дей-
ности в размер на 6 152 416 лв.

- Обща изравнителна субсидия 
за местни дейности – 1 368 600 
лв., в т. ч  за зимно поддържане 
на пътищата 4-ти клас 180 900 
лв.

- Целеви трансфер за капи-
талови разходи – 625 400 лв. в 
това число и за четвъртоклас-
ната пътна мрежа.

Трансфери между бюджета 
и сметки за средства от ЕС и 
Друго финансиране:

В приходната част на мест-
ните дейности са разчетени 
отчисленията по § 93-36, които 
общината предоставя на РИОСВ, 
в изпълнение на Закона за упра-
вление на отпадъците, в размер 
на -186 900 лв. за 2017 г., които 
са включени в одобрената план-
сметка на таксата за битови 
отпадъци. 

В раздел „Трансфери” по прихо-
ден параграф § 62-00 са предви-
дени - 100 000 лв. за осигуряване 
на собственото участие на об-
щината по проектите, които ще 
се изпълняват през 2017 г.

В раздел „Временни безлихвени 
заеми” са планирани средства за 
временни безлихвени заеми меж-
ду бюджета и сметките за сред-
ства от ЕС §76-00 - 100 000 лв.

Преходен остатък:
Предложено е разпределение 

на реализирания преходен оста-
тък от 2016 г. по бюджетната 
сметка общо в размер на 1 100 
246 лв., при спазване разпоред-
бите на ЗДБРБ, по дейности, съ-
гласно Приложение № 2

2. Разходна част на Бюджета 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИХТИМАН ПРИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА
за 2017 г.

Разходите по бюджета са пла-
нирани при съблюдаване изисква-
нията на ЗДБРБ за 2017 г., из-
вършване на разходи с устойчив 
резултат, запазване на финан-
сова стабилност и недопускане 
на просрочени задължения. Със 
ЗДБРБ за 2017 г. отново е по-
ставено изискването разходите 
за държавните дейности да бъ-
дат не по-малко от предвидени-
те по закона, т.е. не по-малко 
от размера на общата субсидия 
6 152 416 лв. и преходния оста-
тък да се ползва за същите дей-
ности. 

Предвид гореизложените аргу-
менти, разходите по бюджета 
на общината за 2017 г. са пред-
ложени в размер на 12 819 979 
лв., от които:

- текущ бюджет – 11 422 738 
лв., което представлява 89,10% 
от общите разходи;

- капиталов бюджет – 1 397 
241 лв., което представлява 
10,90 % от общия проект за раз-
ходите.

Бюджетът на общината за 
2017 г. е разпределен:

- за делегирани от държавата 
дейности – 6 720 867 лв., или 
52,42 % от общите бюджетни 
разходи;

- за местни дейности – 5 622 
485  лв., или 43,85 % от общите 
бюджетни разходи ;

- за дофинансиране на държав-
ни дейности – 476 627 лв., 3,73 % 
от общите бюджетни разходи.

В Приложенията, неразделна 
част от проекта за решение, е 
представено разпределението на 
разходите по функции и дейнос-
ти, второстепенни разпореди-
тели и собствен бюджет в т.ч. 
и на преходния остатък от 2016 
г. 

Разходи за делегираните от 
държавата дейности – 6 720 867 
лв.

В Приложение № 3 е предста-
вен бюджета на делегираните 
дейности по параграфи съгласно 
единната бюджетна класифика-
ция. Числеността на персонала, 
посочена в приложение №7, е оп-
ределена в рамките на единните 
разходни стандарти, с изключе-
ние на дейностите в образова-
ние, които прилагат системата 
на делегираните бюджети и чис-
леността се определя от дирек-
торите на учебните заведения. 
Освен средствата по стандарт, 
в бюджета на всички държавни 
дейности е включен и реализира-
ния в края на годината преходен 
остатък, съгласно изискването 
на ЗДБРБ. 

В делегираните от държава-
та дейности с одобрените със 
ЗДБРБ за 2017 г. ще се финанси-
рат: 

1. Функция „Общи държавни 
функции” – Общинска админи-
страция – 752 120 лв. численост 
57 бр.  

2. Функция „Отбрана и си-
гурност” – Местни комисии за 
борба срещу противообщест-

вените прояви на малолетните 
и непълнолетните, обществени 
възпитатели, детска педагоги-
ческа стая; Отбранително моби-
лизационна подготовка и Добро-
волни формирования за защита 
при бедствия; - 114 596 лв. 

3. Функция „Образование”: Об-
щообразователни училища 4 бр. , 
ОДЗ 2 бр., ЦДГ 2 бр.; средства в 
размер на 5 157 139 лв. 

4. Функция „Здравеопазване”: 
Медицински сестри в яслени гру-
пи, здравните кабинети в дет-
ските градини и общообразова-
телни училища, Детска кухня и 
здравни медиатори - 157 242 лв.

5. Функция „Социално осигу-
ряване, подпомагане и грижи”: 
Социални услуги в общността 
- Център за обществена под-
крепа, Дневен център за деца с 
увреждания; 413 979 лв.

6. Функция „Почивно дело, кул-
тура, религиозни дейности” – 
Спорт за всички, „Читалища”; 
125 791 лв.

Получените по стандарт 
средства в образованието са 
разпределени съгласно формули. 
В изпълнение на чл.41а, ал.3 от 
Закона за народната просвета е 
планирана и добавка за условно-
постоянни разходи в минимален 
размер – за училище 29 000 лв. 
и 19 000 лв. за ОДЗ и ЦДГ. ЗДБРБ 
за 2019 г. не предвижда ръст 
на местата в социалните заве-
дения и нови социални услуги по 
тази причина и натуралните по-
казатели не са променени.

Разходи за местните дейнос-
ти и дофинансиране на държав-
ните дейности – 6 099 112 лв.

В съответствие с възприета-
та общинска политика, решения-
та на Общински съвет Ихтиман, 
предложенията на местната 
общност и ръководителите на 
бюджетните звена и на база ана-
лиз на разходите, при отчитане 
на приходите от съответните 
услуги, е предложено разпределе-
ние на разходите по дейности и 
параграфи на единната бюджет-
на класификация, представени в 
приложенията, неразделна част 
от проекта за решение.

Запазва се равнището на раз-
ходите в местните дейности за 
образование, социални дейности 
и здравеопазване, минимално 
обезпечаване на нови ангажи-
менти, запазване равнището на 
разходите за благоустройство и 
комунално стопанство /улично 
осветление, поддържане на улич-
ната мрежа, озеленяване, дей-
ности по опазване на околната 

среда и др/. В рамките на прог-
нозата на собствените приходи, 
общата изравнителна субсидия, 
които се отчитат по приходна-
та част на бюджета, е предло-
жено да се финансират разходи-
те в местните дейности, както 
следва:

1. Общи държавни служби - 886 
620 лв. 

2. Общински съвет - 153 042 
лв. 

3. Други дейности по вътреш-
ната сигурност - 13 284 лв.

4. Образование - 485 066 лв.  
5.Здравеопазване - 72 413 лв. 
6. Социално осигуряване подпо-

магане и грижи - 254 755 лв.
7. Жилищно строителство, 

БКС и околна среда - 2 267 561 лв.
8. Почивно дело култура и рели-

гиозна дейност - 625 003 лв. 
9. Икономически дейности и 

услуги - 1 341 368 лв.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Проектът за Инвестицион-

ната програма на общината 
за 2017 година е в размер на 1 
397 241 лв. В приходната част 
на бюджета в раздел „Трансфе-
ри” е предвидено собственото 
участие на общината по про-
ектите в размер на 100 000 
лв., като основната част е за 
инвестиционни разходи, които 
средства съгласно указания на 
МФ се превеждат и отчитат 
по извънбюджетната сметка на 
проектите.

През 2017 г. част от целева-
та субсидия за поддръжка и ре-
монт на общинските пътища в 
размер на 500 947 лв. е приори-
тетно разпределена за основен 
ремонт на улици в гр. Ихтиман, 
друга част в размер на 40 000 
лв. е предвидена за основен ре-
монт на четвъртокласна пътна 
мрежа. Преходният остатък от 
2016 г. в размер на 100 000 лв. 
за ВиК с. Мухово и 84 453 лв. за 
изграждане на спортна площадка 
в града.

Според характера на предвиде-
ните обекти /Приложение № 6/ 
капиталовите разходи са разпре-
делени:

- за основни ремонти – 1 133 
788 лв.;

- за придобиване на дълготрай-
ни материални активи – 187 453 
лв.;

- за придобиване на НМДА - 26 
000 лв.

- за придобиване на земя – 10 
000 лв.

- капиталови трансфери / 
МБАЛ - Ихтиман/ - 40 000 лв.

Община Ихтиман, Софийска област, на основание чл.28б, ал.4 
от Правилника за прилагане на закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), съобщава на всички 
заинтересовани лица , че е приет помощен план и план на новоо-
бразуваните имоти за земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност 
„Караджова махала”, с.Мухово, община Ихтиман, Софийска об-
ласт.

Приетите планове се намират в общинска администрация Их-
тиман, в сградата на техническа служба.

Съгласно чл.28б,ал.5 от ППЗСПЗЗ, в едномесечен срок от обна-
родване на обявлението, заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по плановете и придружава-
щата ги документация до кмета на Община Ихтиман.

ОБЯВЛЕНИЕ
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Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, насрочени на 26 
март 2017 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и т.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 

от ИК

ОБРАЗУВАМ

Избирателни секции на територията на Община Ихтиман за провеждане 
на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. и 

УТВЪРЖДАВАМ
тяхната номерация и адрес, както следва:

СЕКЦИЯ №  НАСЕЛЕНО МЯСТО И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СИК
26 20 00 001 гр. Ихтиман Клуб І-ви квартал
26 20 00 002 гр. Ихтиман ОУ „Димчо Дебелянов” - сграда 2
26 20 00 003 гр. Ихтиман СУ „Хр. Ботев” – класна стая І-ви етаж
26 20 00 004 гр. Ихтиман СУ „Хр. Ботев” – класна стая І-ви етаж
26 20 00 005 гр. Ихтиман кв. „Клисарци” - Клуб на пенсионерите
26 20 00 006 гр. Ихтиман ОУ „Димчо Дебелянов” - сграда 1
26 20 00 007 гр. Ихтиман ОУ „Димчо Дебелянов” - сграда 1
26 20 00 008 гр. Ихтиман ОУ „Димчо Дебелянов” - сграда 2
26 20 00 009 гр. Ихтиман Клуб ІV-ти квартал
26 20 00 010 гр. Ихтиман Общинска болница
26 20 00 011 гр. Ихтиман ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
26 20 00 012 гр. Ихтиман ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
26 20 00 013 с. Мирово Училището
26 20 00 014 с. Стамболово Кметството
26 20 00 015 с. Черньово Кметството
26 20 00 016 с. Полянци Училището
26 20 00 017 с. Венковец Кметството
26 20 00 018 с. Боерица Кметството
26 20 00 019 с. Живково Читалището - фоайе
26 20 00 020 с. Веринско Клуб на пенсионерите
26 20 00 021 с. Борика Кметството
26 20 00 022 с. Пауново Училището
26 20 00 023 с. Костадинкино Кметството
26 20 00 024 с. Вакарел Пощата
26 20 00 025 с. Вакарел Читалището
26 20 00 026 с. Вакарел Училището
26 20 00 027 с. Бузяковци Кметството
26 20 00 028 с. Белица – Средищна, Клуб на пенсионерите
26 20 00 029 с. Мухово Клуб
26 20 00 030 гр.Ихтиман ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна ко-

мисия, ГД „ГРАО” и избирателите в Общината чрез местните медии.

КАЛОЯН ИЛИЕВ /п/
Кмет Община Ихтиман

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, насрочени на 26 
март 2017 година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и на осно-

вание чл.41, ал.3 и чл.42 от ИК
ОПРЕДЕЛЯМ 

местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:
За град Ихтиман:
І-ва секция - клуб І-ви квартал
ІІ-ра секция - вход на „ЕР-София”
ІІІ-та секция - фоайе на СУ „Хр. Ботев” І-ви етаж
ІV-та секция - фоайе на СУ „Хр. Ботев” І-ви етаж
V-та секция - клуб ІІІ кв. „Клисарци”
VІ-та секция - ресторант „Кочиово”, ж.к. „Стипон”
VІІ-ма секция - ресторант „Елит”
VІІІ-ма секция - фризьорски салон
ІХ-та секция - клуб ІV-ти квартал
Х-та секция - Болницата - приемна
ХІ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
ХІІ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
ХХХ-та секция - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

За кметствата:
Белица - магазин РПК
Бузяковци - кметството
Вакарел - 24-та – пощата, 25-та – читалището, 26-та – ТПК „Харамлиец”
Костадинкино - кметството
Пауново - магазин РПК
Борика - кметството
Веринско - клуб „Пенсионер”
Живково - читалището
Боерица - магазин РПК
Венковец - кметството
Полянци - магазин РПК
Черньово - кметството
Стамболово - кметството
Мирово - кметството
Мухово - магазин РПК

Настоящата заповед да се доведе до знанието на избирателите в града и 
кметствата чрез поставяне на информационното табло, публикувана на 
сайта на Община Ихтиман и в информационния бюлетин.

Копие от същата да бъде предадена на РИК за сведение, служба „ГРАО”, 
кметовете и кметските наместници в общината за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта възлагам на Секретаря на Община Ихтиман.

Инж. ТОНИ КАЦАРОВ /п/
За кмет на Община Ихтиман

съгл. Заповед № 90/ 24.01.2017 г.

ЗАПОВЕД № 101 / 27.01.2017 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ЗАПОВЕД № 121 / 03.02.2017 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА 2016 ГОДИНА

Местната комисия за борба 
срещу противообществените 
прояви на малолетните и непъл-
нолетните в Община Ихтиман е 
създадена на основание чл.6 ал.1 
от ЗБППМН. 

Съгласно чл.6 ал.2 от ЗБППМН 
съставът на МКБППМН в Об-
щина Ихтиман е определен със 
Заповед на кмета на Община 
Ихтиман. Председател на МК-
БППМН е заместник-кмет на 
Община Ихтиман. В състава 
на комисията са включени: се-
кретар на МКБППМН – щатен, 
юрисконсулт на Община Ихти-
ман, гл. експерт „Образование 

и здравеопазване” в Община Их-
тиман, специалист „Младежки 
дейности” към Община Ихтиман, 
главен експерт „Малцинства” 
към Община Ихтиман, началник 
отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално подпомага-
не” – Ихтиман, директорите на 
училища на територията на об-
щината, общински съветници и 
полицейски инспектор при РУ на 
МВР Ихтиман. Съставът на ко-
мисията се състои от 15 души.

Местната комисия за БППМН 
- Ихтиман в дейностите и ме-
роприятията, които предприема 
по отношение на малолетните, 
непълнолетните и техните ро-
дители, се ръководи от зако-
новите разпоредби, залегнали 
в Конституцията на Република 
България, Хартата за правата 
на човека, Конвенцията за пра-
вата на детето на ООН, Закона 
за БППМН, Закон за закрила на 
детето, Правилник на Детските 

педагогически стаи, Правилник 
за устройството и дейността 
на ВУИ и СПИ, Семеен кодекс, На-
казателен кодекс, Закон за закри-
ла от домашно насилие и др.

Дейността на комисията се 
състои в предприемането на 
превантивни мерки по отноше-
ние на противообществените 
прояви на децата и разглеждане 
на възпитателни дела при извър-
шени простъпки.

Основните причини, които во-
дят до извършване на противо-
обществени прояви на терито-
рията на Община Ихтиман са :

- социално-битови проблеми в 
семействата;

- увлечение и лекомислие;
- непосещаване на учебните 

занятия.
Конкретните мерки (дейнос-

ти и инициативи), предприети 
от МКБППМН - Община Ихти-
ман във връзка със социалната 
закрила на малолетни и непълно-

летни, нуждаещи се от помощ по 
чл. 10 от ЗБППМН са следните:

МКБППМН – Община Ихтиман 
издири и установи малолетни и 
непълнолетни, които се нуждаят 
от помощ, и взе мерки за тяхна-
та социална защита и развитие, 
като ги насочени към определен 
обществен възпитател и към 
Отдел „Закрила на детето” на 
Дирекция „Социално подпомага-
не” – Ихтиман.

През 2016 г. МКБППМН – Об-
щина Ихтиман е разгледала общо 
9 възпитателни дела.

МКБППМН - Община Ихтиман е 
в непрекъснат контакт с проба-

ционните инспектори в Община 
Ихтиман, като следи отблизо 
поведението и развитието на 
осъдените на пробация непълно-
летни деца. Секретарят на ко-
мисията е член на Пробационния 
съвет в Община Ихтиман.

МКБППМН - Община Ихтиман 
помага на родителите, които 
срещат затруднения при въз-
питанието на децата си и про-
вежда индивидуални консултации 
с родителите, като дава насоки 
за повишаване на родителския 
капацитет.

Други конкретни мерки и дей-
ности, 

на стр. 4



1. Приемане бюджета на Община Ихтиман  за 2017 г.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне-
то и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Ихтиман
3. Актуализиране на Наредба за управление на общински-
те пътища на територията на община Ихтиман
4. Промяна на вида собственост на полски път в зем-
лището на с. Черньово
5. Отдаване под наем на общински имот - петно за 
търговска дейност на територията на гр. Ихтиман
6. Отдаване под наем на земеделска земя - общинска 
собственост (оттегли се)
7. Промяна в предназначението на общинско жилище 
(апартамент)
8. Продажба на част от УПИ № I в кв. 141 по РП на гр. 
Ихтиман
9. Отмяна на Решение № 227 от 28.12.2016 г. на Об-
щински съвет  - Ихтиман
10. Отмяна на Решения № 142 и № 144 по Протокол № 
7/ 27.04.2012 г. на ОбС – Ихтиман 11. Приемане Пра-
вилник за организацията и дейността на наблюдателна 
комисия при Общински съвет - Ихтиман
12. Приемане на Отчетен доклад за дейността на МК-
БППМН - Община Ихтиман през 2016 г.
13. Приемане на Анализ на потребностите от подкре-
па за личностното развитие на децата и учениците на 
територията на община Ихтиман
14. График за работата на ОбС през месец февруари 
2017 г.

На 21.02.2017 г. /вторник / от 16.00 ч. ПК „Образование”, 
ПК „Спорт и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 22.02.2017 г. /сряда / от 16.00 ч. ПК „Общинска соб-
ственост”, ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по стро-
ителството”;
На 28.02.2017 г. /вторник / от 14.00 ч. СЕСИЯ.
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ИЗЛОЖБАТА „ИЗЯЩЕСТВО И КРАСОТА ОТ МИНАЛОТО” 
С ЕКСПОНАТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИХТИМАН

На 1 февруари 2017 г. в Музея 
за история на София бе открита 
изложбата „Изящество и красо-
та от миналото”. Тя е осъщест-
вена от Регионален исторически 
музей – София. Партньори на 
изложбата са: Институтът за 
етнология и фолклористика с 
етнографски музей на БАН, Ре-
гионалният исторически музей – 
Кюстендил, Градските историче-
ски музеи в Ихтиман и Самоков, 
Дирекцията на музеите – Коп-
ривщица, Народното читалище 
„Хр. Смирненски – 1889 г.” – гр. 
Златица, Арменската общност 
в София, дизайнери от Национал-
ната художествена академия и 
дантелиери.   

„Изящество и красота от 
миналото” е изложба, посвете-
на на шитата дантела. Това е 
майсторско изпълнение на деко-
рация, предназначена за части 
от традиционното облекло и 

вещи от бита. Най-старите са 
от края на XIX, а най-новите от 
първото десетилетие на XXI век. 
Всички предмети във временна-
та експозиция са обединени от 
техниката си на изработване т. 
нар. кене, при която дантелите 
са изработени с игла и конец. 

Експонатите от нашия Исто-
рически музей са цялостен тра-
диционен ихтимански костюм от 
началото на XX век със забрадка, 
риза, сукман и престилка. Вит-
рина с женска риза с украса от 
широка „шиена тантела”, шамия 
(забрадка) с украса от „зарафлъ-
ци”, шита дантела върху основа 
от конски косъм,  престилка с 
украса. Сред присъстващите, 
някои от които облечени според 
етнографските си области, впе-
чатление направи девойка с ори-
гинален местен костюм от XIX 
век с характерните за ихтиман-
ско тъмночервени ръкави и колан 
от мъниста с пафти. Приятна 
бе и изненадата, че между кук-
ли, изработени от съвременни 
майстори, забелязахме и една с 
ихтиманска носия.

Посетителите на изложбата 
имаха възможност да разгледат 
литаци, сукмани, ризи, ръкави, 
кърпи за глава, престилки, по-
кривки, бельо с дантела, която е 
била част от бита на българина. 
С игла, конец и много търпение 
били създадени уникални образци, 
някои от които непоказвани до 
този момент. Могат да се ви-
дят дантели, дело на арменската 
общност в София, както и на 

представители от две данте-
лиерски общности „СедянкаТА” 
и „Работилница Седянка”, които 
прилагат уменията си и изра-
ботват съвременни варианти на 
бижута, коледни играчки за елха, 
картини и др. посредством тех-
никата кене. По отношение на 
географския обхват на изложба-
та, могат да се видят предмети 
от: София и Софийско, Кюстен-
дилско, Самоковско, Ихтиманско, 
Копривщица, Златица. 

Временната изложба „Изяще-
ство и красота от миналото” 
ще има и редица съпътстващи 
инициативи: ателиета и рабо-
тилници за деца и възрастни, 
демонстрации, арменска вечер, 
дизайнерски мултимедийни пре-
зентации и фотосесии, кръгла 
маса, посветена на шитата дан-
тела с международно участие. 
Приносът към събитията от 
наша страна ще бъде учениче-
ското ателие „Великденски яйца”, 
което ще бъде водено от Велина 
Минева, директор на Историче-
ски музей – Ихтиман.

„Изящество и красота от ми-
налото” може да бъде посетена 
до 30 април 2017 г.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
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от стр. 3
които МКБППМН Община Их-

тиман изпълнява са: 
- участва в мероприятия, ор-

ганизирани от други органи и ор-
ганизации, работещи с деца;

- определя обществени възпи-
татели по чл. 41, ал. 2 на лица в 
риск от извършване на противо-
обществена проява.

През 2016 г. ЦКБППМН оп-
редели за Община Ихтиман 5 
обществени възпитатели и 
гарантира техните възнаграж-
дения. Процедурата по подбор 
на обществени възпитатели е 
спазена и със Заповед на Кмета 
на Общината. С тях бяха склю-
чени граждански договори. За 
обществени възпитатели бяха 
определени педагози, които при-
тежават необходимото обра-
зование, психологически знания 
и умения, лични качества и об-
ществен авторитет, желание 
да работят с „трудни” деца и 
техните семейства.

МКБППМН - Община Ихтиман 
работи ползотворно и в сътруд-
ничество с Дирекция „Социално 
подпомагане” – Ихтиман, отдел 
„Закрила на детето”. Сътрудни-
чеството се изразява в: насоч-
ване към конкретна специализи-
рана институция; настаняване 
в специализирана институция; 
материална подкрепа на деца и 
родители, изготвяне на социални 
доклади и др. Отдел „Закрила на 

детето” към Дирекция „Социално 
Подпомагане” – Ихтиман е за-
познат с всички образувани дела. 
Благодарение на съвместната 
работа на МКБППМН – Община 
Ихтиман и ОЗД към ДСП- Их-
тиман, през отчетната година 
имаме сравнително ниско ниво 
на повторяемост на противо-
обществените прояви. Със се-
мействата на децата се работи 
с всички членове с цел промяна 
в средата, в която се отглеж-
дат и възпитават. При необ-
ходимост се насочват и към 
социална услуга в общността с 
цел повишаване на родителския 
капацитет.

От месец ноември 2015 г. до 
месец ноември 2016 г. в Община 
Ихтиман беше назначен на щат 
инспектор „Детска педагогиче-
ска стая”. Към момента всички 
дейности и задължения се съв-
местяват от различните служи-
тели на управлението. 

През 2016 год. секретарят на 
МКБППМН и служители на Об-
щина Ихтиман съвместно със 
служители при РУП – Ихтиман 
и представител на Д „СП” са из-
вършили 9 проверки на различни 
заведения на територията на 
град Ихтиман по повод наличие 
на малолетни и непълнолетни 
след определения в Наредба №1 
на Община Ихтиман вечерен час. 
Нарушения са констатирани при 
извършването на първата про-

верка в нощен клуб. Бяха задър-
жани 13 непълнолетни лица, като 
се наложи глоба на родителите 
им или лицата, които ги замест-
ват, както и на собствениците 
на заведението. Непълнолетни-
те деца и родителите им или ли-
цата, които ги заместват, бяха 
консултирани. В останалите 
проверки, които бяха извършени, 
нямаше констатирани наруше-
ния.

МКБППМН и Отдел „Закрила 
на детето” към Д„СП” Ихтиман 
работят екипно в тясно съ-
трудничество и координация по 
превантивните мерки и дейнос-
ти по превенция на противооб-
ществените прояви, защитата 
и недопускането на деца, които 
са изложени на риск и поради 
това сътрудничество през пре-
дходната година не е използван 
Координационния механизъм 
като средство за работа при 
случаи на деца жертви или в риск 
от насилие.

На 20.08.2016 г. на игрището 
на ОУ „Димчо Дебелянов” Мест-
ната комисия за БППМН и НПО 
„Център за бъдещо развитие” 
организираха футболен турнир, 
който протече в приятелска 
атмосфера. DJ се грижеше за 
настроението и децата се за-
бавляваха, като даваха всичко 
от себе си. Кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Илиев връчи 
медали на децата, купа на отбо-

ра, който спечели, други награди 
и шоколади.

Секретарят на МКБППМН - 
Община Ихтиман – г-жа Нина 
Алексиева изнесе презентации 
на тема „Алкохолът, цигарите и 
наркотиците – вредни за здра-
вето на човека”, в училищата 
на територията на общината. 
На всички деца бяха раздадени 
информационни материали, като 
бяха запознати с вредата и по-
следствията от използването 
на медикаменти. 

Друга превантивна дейност, 
организирана от Местната ко-
мисия за БППМН, е провеждане-
то на конкурс за есе на тема 
„Ако имах магическо заклинание, 
какво ще бъде то?”. Общият 
брой на събраните есета бе 
трийсет и седем. Зам.-кметът 
на Община Ихтиман г-н Георги 
Илиев даде грамота на всяко 
едно от децата, като те по-

лучиха в допълнение шоколад и 
малък глобус-острилка. На спече-
лилите за най-добро есе трима, 
бяха дадени три големи награди 
– лейборди. Също бе дадена една 
поощрителна награда на дете, 
положило огромно старание - за-
бавна игра за цялото семейство.

Превантивните инициати-
ви, организирани от Местната 
комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни са 
част от възпитателната и кул-
турно-развлекателната работа, 
с която се цели приобщаване на 
тези деца към дейности, които 
подпомагат нормалното им раз-
витие и възпитание и противо-
действат на извършването на 
противообществени прояви.

Нина Алексиева,
Секретар на МКБППМН 

Община Ихтиман
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