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Тържествата, посветени 
на трети март - национа-
лен празник на Република 
България, организирани от 
Община Ихтиман и Народ-
но читалище „Слънце-1879” 
поставиха своето начало 
на 28 февруари. В Малкия 
салон на читалището пое-
тичен рецитал „Герои и де-
мони” представи театрална 
група „Фантазия”. Гости бяха 
г-н Калоян Илиев, кмет на 
Община Ихтиман, зам.-кме-
товете г-жа Даниела Митева 
и инж. Тони Кацаров, както 
и учители, деца, родители и 
граждани.

„Рециталът е посветен на 
Националния празник на 
България – 3 март, и на 180 
години от рождението на 
Апостола на свободата Ва-
сил Левски… Със силата на 

словото младите таланти 
от театрална група „Фанта-
зия” разкриват копнежите 
и надеждите на българския 
народ за свобода и незави-
симост, съмненията, страда-
нията и славния подвиг на 
неговите герои, както и без-
мерната обич към България. 
Включени са както ембле-
матични, така и малко по-
знати стихотворения и тек-
стове на Иван Вазов, Христо 
Ботев, Любен Каравелов, 
Елисавета Багряна, Димчо 
Дебелянов, Атанас Далчев, 
на съвременни поети и на-
родно творчество”, написа 
Мила Манолова във вест-
ник „24 часа” за предсто-
ящото представяне на ихти-
манските млади таланти и 
в Национален исторически 
музей – София. Рециталът 
бе организиран със съдей-
ствието на книгоиздателска 
къща „Труд”.

„Най-хубавите стихове за 
Шипка и Левски от Иван 
Вазов, поемите на Христо 
Ботев и Любен Каравелов, 

с които всеки българин е 
израснал, ни припомни-
ха децата от театралната 
формация „Фантазия” от 
Ихтиман, които изнесоха 
вълнуващ рецитал „ГЕРОИ 
и ДЕМОНИ” в Национал-
ния исторически музей на 4 
март 2017 г., посветен на Ос-
вобождението на България.” 
- сподели в социалната мре-
жа екипът от Национален 
исторически музей.

„Благодаря на всички мал-
ки и големи колеги от теа-
трална група „Фантазия” за 
прекрасното им представя-
не в рецитала „Герои и демо-
ни”, както на ихтиманска 
сцена, така и в Национал-
ния исторически музей в Со-
фия. 

Родолюбието не се изразя-
ва просто и само с парадно 
развяване на българското 
знаме. Вие го направихте, 
като успяхте да почувства-
те и изразите „скритите 
вопли” и „откритите рани” 
на големите български герои 
със силата и красотата на 
словото. Бъдете горди със 
себе си, както аз съм горд с 
вас! 

Благодаря на ръковод-
ството на Национален ис-
торически музей за покана-
та, както и на кмета на 
Община Ихтиман, г-н Кало-
ян Илиев за съдействието и 
подкрепата.” - сподели Деян 
Статулов, ръководител на 
театрална група „Фантазия”.

Ден преди националния 
празник на Република Бъл-
гария за тържествен кон-
церт отвори широко врати 
Народно читалище „Слънце 
- 1879”. Духовият оркестър 
посрещна с патриотична 
музика граждани и гости на 
града. След химна, от сце-
ната водещите припомниха 
за саможертвата и героизма 
на борците за национално 
освобождение. Г-н Калоян 
Илиев, кмет на Община Их-
тиман, подчерта в речта си 
пред събралите се десетки 
зрители:

„Трети март е празник на 
една историческа победа. 
Ден на жадуваното освобож-
дение. Незабравима дата, 
дата свещена, изстрадана 
и чакана от столетия. 3 
март 1878 година отбеля-
за възкресението на един 

народ, чиято висока, само-
битна, духовна и матери-
ална култура бе подложена 
на унищожение. Пътят до 
свободата преминава през 
окървавените въстания и 
завери, през делото на Апос-
тола, през Батак и Вола, 
Плевен и Шипка, през много-
бройните рани и сълзите на 
хиляди майки. Подвигът на 
този ден е неизмерим и не-
подвластен на времето, за-
щото всеки българин го носи 
в душата си. Споменът за 
него разпалва и пречиства 
изконната обич към Оте-
чеството, която ни напра-
ви горди българи...” И доба-
ви: „Честването на трети 
март е доказателство, че 
са живи чувствата на бла-
гоговение и признателност 
пред светлата саможертва 
на падналите по бойните 
полета руснаци, румънци, 
финландци и български оп-
ълченци. Поклон през вели-
чието на всички страдал-

ци, загинали за свободата 
на България! Нека помним, 
нека бъдем патриоти и да 
носим в сърцата си гордия 
български дух!”

В началото на тържест-
вения концерт на голяма-
та сцена се качиха Детска 
вокална група „Бърбора-
ни”, групата за автентичен 
фолклор, Дамски хор „Сред-
ногорка”, които зарадваха 
публиката. Детските вокал-
ни групи „Звънче” и „Слън-
чице”, както и съставът за 
модерни танци показаха 
талантите на най-малките 
ни граждани. Вокална група 
„Солей” отново демонстри-
ра високо ниво. Танцов ан-
самбъл „Слънце” за пореден 
път показа феерия от цвето-
ве, разнообразни народни 
танци и предизвика емоции, 
особено с най-малките си 
участници. Гост изпълните-
ли в Големия салон на На-
родно читалище „Слънце”

на стр. 2 
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от стр. 1
бяха солистът на Бъл-

гарско национално радио 
народният певец Любом-
ир Петов и гайдари от ан-
самбъл „Големите гайди” с 
ръководител Стефан Янев. 
Най-вълнуващо бе изпъл-
нението на песента „Излел 
е Дельо хайдутин” – музи-
калното послание от Земята 
към далечния космос.

В края на концерта учас-
тниците в тържествения 
концерт излязоха на сцена-
та, развяха се трицветните 
знамена и всички запяха 
„Стани, стани, юнак балкан-
ски”…

На трети март, национа-
лен празник на Република 
България, от Централния 
площад на града под съпро-
вод на Духовия оркестър и 
с десетки знамена тръгна 
тържествено шествие до па-
метника на освободителите 
в местността „Кръста”. На 
мястото, където ихтиманци 
са посрещнали руските ос-
вободители преди 139 годи-
ни нашите предци издигат 
кръст. Преди три години бе 
открит нов паметник, а тази 
година и параклис - „Све-
ти Димитър Басарбовски”. 
Архиерейският наместник 
ставрофорен иконом Йо-
сиф Серев и свещеници от 
Ихтиманска духовна околия 
отслужиха водосвет в сгра-
дата, чието съществуване 
стана възможно чрез даре-
ните средства от г-н Чарлз 
Петров, г-н Калоян Илиев, 
г-н Тони Кацаров, г-н Ге-
орги Терзийски и Община 
Ихтиман. С благодарност се 
обръщаме и към г-н Емил 
Божилов, автор и изпъл-
нител на художественото 
оформление на параклиса 
и към „Билдинг 98” ЕООД, 
изпълнител на строителни-
те дейности.

След благодарствения мо-
лебен в чест на трети март, 
отслужен пред събралото се 
множество, слово произнесе 
г-н Калоян Илиев, кмет на 
Община Ихтиман: 

„Уважаеми съграждани!
Сто трийсет и девет го-

дини ни делят от онзи тре-
ти март, ознаменувал края 
на Руско-турската война и 
раждането на българската 
свобода, когато България 
възкръсва от пепелта на 
робството и поема по пътя 
на свободата и независи-
мостта.

На днешния ден българ-
ският народ коленичи пред 
подвига на руските, румън-
ските, финландските войни 
и българските опълченци, 
пред апостолите на българ-
ската свобода и всички, кои-
то със своята саможертва 

вградиха живота си в олта-
ра на свободата и станаха 
безсмъртни. 

Тази свобода е символ на 
достойнството ни като 
народ и наша отговорност 
пред бъдещето. Нека да 
предадем на нашите деца 
завета да тачат и пазят 
свободата, да обичат оте-
чеството си и да строят с 
разум и сърце своя по-добър 
и красив свят, за да бъде в 
сигурни ръце и бъдещето на 
България.

Скъпи ихтиманци,
Преди три години имах 

честта да открия този па-
метник, посветен на Осво-
бождението на България и 
на Ихтиман. Тук, на това 
място, където преди сто 
трийсет и девет години 

нашите предци са посрещ-
нали своите освободители, 
изградихме и настоящия 
параклис „Свети Димитър 
Басарбовски”. За поколени-
ята, които идват след нас, 
паметникът и параклисът 
ще бъдат символ на при-
знателност и родолюбие, на 
духовност и поклонение. Те 
ще напомнят, че България е 
вечна, че има славно минало 
и ще пребъде във вековете! 

Поздравявам всички с на-
ционалния празник на Репу-
блика България!”

Под звуците на „Жив е 
той, жив е” в изпълнение 
на Духовия оркестър, венци 
бяха поднесени от Община 
Ихтиман, Общински съвет, 
ПП „ГЕРБ” и БСП, коали-
ция „Обединени патриоти – 
НФСБ, Атака и ВМРО”, СУ 
„Хр. Ботев”, ОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, ПГ „В. Лев-
ски”, ОУ „Д.Дебелянов”, ОУ 
„Хр. Смирненски” - Вакарел, 
детските градини „Радост”, 
„Г. Белев”, „Здравец”, Мла-
дежко сдружение „Център 
за бъдещо развитие”, Народ-
но читалище „Слънце”, Дне-
вен център „А. Лафчийска”, 
ВиК клон Ихтиман, Пен-
сионерски съюз, Съюз на 
офицерите и сержантите от 
запаса. Букети и цветя бяха 
поднесени и от граждани.

На събитието присъства-
ха и кандидатите за народ-
ни представители от ГЕРБ 
- София област г-жа Галя 
Георгиева, д-р Петър Беков, 
г-н Николай Николов и г-н 
Васил Цветков.

Всеки, който пожела, по-
сети новия параклис „Све-
ти Димитър Басарбовски” и 
имаше възможност да запа-
ли свещ.
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИХТИМАН (2014 – 2020 г.) ЗА 2016 г.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

Докладът е изготвен за 2016 г. 
във формата и изискванията на чл. 
91, ал. 8 от ППЗРР и съдържа: 

1. Общи условия за изпълнение на 
Общинския план за развитие (ОПР) 
и в частност промените в социал-
но-икономическите условия в общи-
ната. 

2. Постигнат напредък по изпъл-
нението на целите и приоритетите 
от ОПР. 

3. Заключения и предложения за 
подобряване на резултатите от 
наблюдението.

I. Общи условия за изпълнение на 
Общинския план за развитие

Общинският план за развитие на 
Община Ихтиман за периода 2014 – 
2020 г. е разработен на основание 
изискванията на Закона за регионал-
но развитие (ЗРР),  Правилника за 
прилагането му (ППЗРР) и Методи-
ческите указания за разработване 
на общински планове за развитие за 
периода 2014 – 2020 г. Той е част 
от йерархичната система от стра-
тегически документи на една общи-
на. Периодът на действие е 7 годи-
ни и съвпада с програмния период на 
Европейския съюз. Нормативната 
уредба предвижда обсъждане и съ-
гласуване на плановете за развитие 
с редица заинтересовани органи, ор-
ганизации, институции, физически и 
юридически лица на територията 
на общината. Общинският план 
се обсъжда и приема от Общински 
съвет по предложение на Кмета на 
Общината.

Общинският план за развитие е 
разработен в съответствие с из-
ведените приоритети за развитие 
на регионално и национално ниво.

Общинският план за развитие 
изпълнява следните основни задачи:

- Извежда стратегическите и 
специфични цели за развитие на Об-
щина Ихтиман спрямо ресурсите и 
възможностите за развитие за пе-
риод 2014 – 2020 г.;

- Очертава основните приорите-
ти, мерки и проекти и ги обвързва с 
възможностите за финансиране за 
целия планов период 2014 – 2020 г.;

- Обобщава изводите от направе-
ния анализ на социално-икономиче-
ския профил на общината и набеляз-
ва възможностите за привличане 
на външни ресурси;

- Осигуряване на визия за при-
вличане на безвъзмездни финансови 
средства по Оперативни и други 
програми за финансиране за периода 
на действие на Плана;

- Интегриране на ресурсите на 
всички заинтересовани страни за 
изпълнение на планираните приори-
тети и извеждане на общи полити-
ки за устойчиво развитие.

Административното ръко-
водство на Община Ихтиман 
подари на възпитаниците от 
всички детски градини мар-
тенички. 

На първи март г-н Калоян 
Илиев, кмет на Община Их-
тиман, и г-жа Даниела Ми-
тева, зам.-кмет  присъстваха 
на специално подготвеното 
тържество от екипа и мал-
чуганите на Детска градина 
„Гьончо Белев”. Тук бе и Баба 
Марта, която много хареса 
песничките и танците, из-

Общинският план за развитие 
(ОПР) на Община Ихтиман (2014-
2020 г.) e приет с Решение на Об-
щински съвет-Ихтиман №640 / 
31.07.2014 г.

Визия, цели и приоритети за раз-
витие на община Ихтиман за пери-
ода 2014-2020 г.

Следвайки изведените приори-
тети на европейско, национално 
и регионално ниво и надграждайки 
постигнатото в предходния пла-
нов период (2007 - 2013 г.), Община 
Ихтиман разглежда своите дълго-
срочни възможности за развитие 
в контекста на допълване на ико-
номиката на столичния град като 
периферен търговски, транспортен 
и административен център и близ-
ка дестинация за рекреация и отдих. 

Визия
Визията, която е основа за из-

пълнението на ОПР на община Их-
тиман е формулирана по следния 
начин: „Ихтиман – „зелена” община 
с устойчиво социално-икономическо 
развитие”. Във визията се акценти-
ра върху следните предпоставки за 
постигането на баланс между дей-
ностите и отраслите, гарантиращ 
устойчиво развитие на общност-
та:

- Добре структурирана модерна 
образователна система на терито-
рията на общината;

- Наличие на квалифицирана ра-
ботна ръка, която да отговаря на 
изискванията на пазара на труда 
и е съобразена със специфичните 
местни икономически условия;

- Благоприятна техническа ин-
фраструктура и бизнес среда за 
привличане на инвеститори и раз-
витие на малки и средни предприя-
тия

- Привлекателна „зелена” и кул-
турна среда за живеене, рекреация 
и спорт

- Енергийно ефективен профил на 
индивидуалното консуматорско по-
требление в общината

- Лесно и бързо административно 
обслужване на гражданите и бизнеса

Стратегически цели 
Изпълнението на ОПР е базирано 

на четири стратегически цели, кои-
то впоследствие са детайлизирани 
чрез отделните приоритети: 

1. Постигане на устойчив иконо-
мическо развитие на община Ихти-
ман

В изпълнение на тази цел тряб-
ва да се използва специфичния по-
тенциал и фактори на растеж на 
общинската територия, за да се 
постигне устойчив икономически 
напредък. Всички заинтересовани 
страни следва да полагат целена-
сочени усилия, насочени към на-

маляване на административната 
тежест, подобряване на комуника-
цията на институциите с бизнеса, 
изграждане на модерна икономика, 
повишаване на производителнос-
тта, технологичното развитие и 
иновации, създаване на клъстери и 
други инициативи, генериращи кон-
курентни предимства. Фокусът ще 
бъде насочен към предоставяне на 
подкрепа на съществуващия малък 
и среден бизнес с цел повишаване 
предприемаческата активност на 
местно ниво и привличане на нов 
външен ресурс. 

2. Подобряване качеството на 
живот на населението на Община 
Ихтиман

На територията на всяка Общи-
на следва да бъдат гарантирани 
нормалните човешки потребности 
чрез услугите здравеопазване, об-
разование и обучение (включително 
учене през целия живот), култура, 
социални услуги, осигуряване на за-
етост и спорт. От качеството на 
тези услуги зависи стандарта на 
живот, с който живеем. 

3. Подобряване привлекателнос-
тта на средата

Човек, за да харесва мястото, 
където живее, той трябва да се 
чувства сигурен в ежедневието си, 
а средата, която го заобикаля да 
бъде приятна, функционална и уре-
гулирано. В днешната динамика на 
живот, бихме искали да усещаме, 
че администрацията си върши ра-
ботата – хвърлянето на отпадъци 
е регламентирано, зелените зони са 
приятно и удобно място за спорт 
и почивка, ВиК мрежата не създава 
проблеми, ако завали по-силен по-
роен дъжд сме сигурни, че реката 
няма да прелее, градската среда е 
приятна, публичните сгради са са-
нирани; и др. 

4. Добро управление
Ефективното управление и до-

брото взаимодействие с гражда-
ните и бизнеса на територията на 
общината са основни фактори за 
удовлетвореността на граждани-
те. Общинска администрация и Об-
щински съвет следва да извършват 
отредените им от закона функции 
в интерес на населението като да 
се прилагат добри практики и се ус-
тановяват взаимно-изгодни парт-
ньорства, които допринасят за 
общото развитие на града и общи-
ната.  Процесът не е едностранен 
и всички заинтересовани страни 
следва да вземат участие в него. 
Синергията за постигането на 
обща цел ще доведе до по-бърз и по-
ефективен резултат. Разпределени-
ето на решаването на проблемите 
между повече съекипници ще даде 

практическо приложение и смисъл 
на целия процес на планиране. След-
ва да се насърчават младите хора, 
да споделят свои идеи и да генери-
рат младежки политики. Общината 
трябва да популяризира територия-
та си и да привлича добри партньо-
ри и инвеститори.

II. Постигнат напредък по изпъл-
нението на целите и приоритетите 
на ОПР.

Програма за реализация на ОПР 
2014-2020 г. Програмата за реали-
зация на ОПР е водещата предпос-
тавка за реализацията на плана и 
неговите цели. В единство с оста-
налите инструменти, програмата 
определя начините за разпределе-
ние на наличните и потенциални-
те материални, човешки, времеви, 
финансови и организационни ре-
сурси. Същността на програмата 
за реализация е формулирането на 
адекватни към специфичните цели 
мерки и планирането на подходящи 
проекти, продължаващи и конкрети-
зиращи логиката на приоритети от 
обхвата на стратегическите цели. 

Основната цел на програмата е 
да бъде осигурена оперативна осно-
ва за изпълнение на плана. Изяснява-
нето на смисловите връзки между 
отделните мерки и следващите ги 
проекти, определянето на ориен-
тировъчна финансова стойност на 
проектите, идентифицирането на 
отговорни организации и източника 
на финансирането, както и визиране 
на един ранен етап на очакваните 
резултати и разполагане на цяла-
та планова структура на стра-
тегията на ОПР във времето са 
задачите, които се поставят пред 
Програмата. Дефинираните и вклю-
чените в състава на ОПР проекти 
принадлежат към определена мярка, 
която има принос към постигане 
на повече от една стратегическа 
цел или приоритет. Тя е причислена 
там, където се планира нейният 
основен резултат. Въпреки ком-
плексния характер на редица проек-
ти и техния принос към повече от 
една стратегическа или специфична 
цел, посочена е преобладаващата 
им принадлежност към една от 
деветте приоритетни области. 
Ориентирането на проектите към 
един приоритет се въвежда заради 
търсенето на рационална подредба 
на проектите и оптимално управле-
ние и разпределение на финансовите 
ресурси.

В изпълнение на определените 
стратегически и специфични цели 
по приоритетите, Община Ихти-
ман разработва проекти и програ-
ми за привличане на външно финан-
сиране, реализира проекти с целево 

и бюджетно финансиране.
Проекти от Общинския план за 

развитие, чието реализиране е на 
различен етап през 2016 г. са:

- „Разкриване на обществена 
трапезария на територията на 
община Ихтиман”, финансиран от 
Общински бюджет;

- „По-добро бъдеще за децата”, 
финансиран по ОПНОИР.

- „Община Ихтиман с грижа и под-
крепа за независим живот”, финан-
сиран по ОПРЧР.

В таблици, като приложения, са 
посочени дейностите и финансо-
вите параметри на капиталовите 
разходи на общината за 2016 г.

III. Заключения и предложения за 
подобряване на резултатите от 
наблюдението

На база на гореизложеното, мо-
жем да направим извода, че част 
от мерките за постигане на специ-
фичните цели и приоритетите от 
Общинския план за развитие 2014 – 
2020 за 2016 г. се прилагат.

Резултатите по изпълнението на 
общинския план през 2016 г. са по-
стигнати с финансови ресурси от 
Общинския бюджет, Националния 
бюджет и Оперативните програми.

И през 2016 г. продължиха да се 
реализират значителен брой дейнос-
ти за подобряване условията и ка-
чеството на живот на населението 
на общината.

Ангажиментите на общината 
ще продължат да бъдат свързани 
с поддържането на общинската 
пътна мрежа, водоснабдителната 
мрежа, подобряване управлението 
на отпадъците, подобряване на 
енергийната ефективност.

Усилията за подобряване качест-
вото на публичните услуги са насо-
чени към изграждането на админи-
страция с много добър капацитет 
и повишаване прозрачността в 
управлението и предоставянето на 
услуги.

В разработения Общински план 
за развитие на Община Ихтиман 
2014 – 2020 г., разписаните в него 
дейности са съпоставими и съобра-
зени с новите финансиращи мерки 
по съответните Оперативни про-
грами.

Необходимо е да се продължи с 
последователна и дългосрочно ори-
ентирана общинска политика, адек-
ватна и отговаряща на обективни-
те социално – икономически условия 
и обществения интерес за пости-
гане на визия, представяща Общи-
на Ихтиман като привлекателно и 
сигурно място за живот и бизнес.

Калоян Илиев
Кмет на Община Ихтиман

пълнени с усърдие от малки-
те възпитаници на детското 
заведение.

Кметът поднесе пожела-
ния за здраве, усмивки и без-
грижно детство на най-мал-
ките граждани на града ни. 

Тържество за посрещане 
на един от най-българските 
празници имаше и в Детска 
градина „Здравец”. Гост на 
събитието бе г-жа Даниела 
Митева, зам.-кмет на Об-
щина Ихтиман. От името 
на административното ръ-

ководство на институцията 
тя поздрави деца, педаго-
зи и персонал, като пожела 
здраве и много успехи. Бяха 
осигурени, разбира се, мар-
тенички за всички възпита-
ници на детската градина. 
Вълнуващо бе за малчуга-
ните пристигането на Баба 
Марта - и големи, и малки й 
показаха талантите си в тан-
ците, стихчетата и песнич-
ките. Едноимения пенсио-
нерски клуб също поздрави 
палавниците по случай 1 
март. На голямо хоро се хва-
наха всички в края на търже-
ството.
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ОТЧЕТ ОТ НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ НАЧЕВ 
Председател на Общински съвет – Ихтиман
Съгласно чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, 

Председателят на Общински съвет 
изготвя и внася за разглеждане два 
пъти годишно отчет за дейност-
та на съвета и неговите комисии и 
съгласно Правилника за работата на 
ОбС, трябва да се отчете дейността 
за изминалия шестмесечен период от 
време.

Представям на Вашето внимание 
малко статистически данни. Както 
знаете постоянните комисии в ОбС 
са шест:

1. ПК „Икономика” с предмет на 
дейност „Бюджет, промишленост, 
търговия, транспорт и съобщения” е 
с председател г-н Тодор Андреев и е 
провела 6 заседания; с присъствия 29 
и с отсъствия 13;

2. ПК „Общинска собственост” с 
предмет на дейност „Разпореждане 
с общинска собственост, земеделие, 
води, гори, екология” е с председател 
г-н Иван Милчев и е провела 6 заседа-
ния с 37 присъствия и 5 отсъствия;

3. ПК „Юридическа ” с предмет на 
дейност „Законност, обществен ред, 
конфликт на интереси, безопасност 
на движението, както и упражняваща 

текущ и последващ контрол върху ак-
товете на кмета  на Общината, из-
дадени въз основа на решения на ОбС” 
с председател г-жа Илияна Калковска. 
Проведени са 6 заседания, с присъст-
вия 34 и отсъствия 8; 

4. ПК „Образование” с предмет на 
дейност „Образование, култура, здра-
веопазване и младежки дейности” с 
председател г-жа Иванка Пелтекова с 
проведени 6 заседания, с присъствия 
27, отсъствия 15;

5. ПК „Контрол по строителство-
то” с предмет на дейност „Контрол 
по изпълнение на строителните 
обекти, работата на дирекция ТСУ” с 
председател г-н Светослав Пашунов. 
Проведени са 6 заседания, с 30 при-
съствия и 12 отсъствия;

6. ПК „Спорт” с предмет на дейност 
„Спорт, туризъм, социална политика, 
трудова заетост, вероизповедания, 
етнически и демографски въпроси” с 
председател г-н Борис Аргиров, прове-
дени са 6 заседания с 25 присъствия и 
7 отсъствия.

За отчетния период са проведени 
шест сесии, с 89 присъствия и 13 от-
съствия по уважителни причини.

Разгледаните предложения и при-
етите като решения са 101, от кои-
то взети на подписка са 21, отменени 
от Общинския съвет са 2 решения, 
оспорвани и върнати от Областния 
управител на Софийска област няма-
ме.

И накратко акцентите. Основни ре-
шения, свързани с бюджета и финан-
сите на общината са 5 броя, а именно 
Решения № 211, 212, с които беше 
приета План-сметката за 2017 г. за 
разходите за услугите по сметосъби-
ране, сметоизвозване и обезвреждане 
на битови отпадъци и поддържане 
чистотата на населените места 
- гласувани необходими средства в 
размер на 1 094 639 лв. и решение за 
даване съгласие за поискване от РИ-
ОСВ на част от внесени отчисления.

Взети решения от ОбС за канди-
датстване по проекти - 9 броя:

- Решения № 158, 159 – кандидат-
стване и подкрепа на Общината по 
проект „Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и обзавеждане на сградата на 
СОУ „Христо Ботев”, ведно с прилежа-
що дворно пространство в гр. Ихти-
ман, община Ихтиман”;

- Решения № 169, 170 – кандидат-
стване и подкрепа за проект „Осно-
вен ремонт/ рехабилитация за обект: 
Общински път SFO3334 /Ихтиман 
– Самоков/ от разклона с път III-822 
– Венковец – Боерица – Живково – раз-
клон път III-8223”;

- Решение № 173 - кандидатстване 
с проект „Реконструкция на водопро-
водната мрежа на с. Вакарел, община 
Ихтиман”;

- Решение № 175 - Предоставяне на 
социална услуга „Обществена  трапе-
зария”;

- Решение № 194 - кандидатстване 
с проект „Подмяна на сценично техни-
ческо оборудване на зала в Читалище 
„Слънце - 1879”, гр. Ихтиман.

За отчетния период взехме 13 
решения, свързани с разпореждане с 
общинско имущество и касаещи про-
веждането на конкурси, търгове, про-
дажби, аренди, придобиване на имоти 
от Общинския поземлен фонд.

Имаме взети 13 решения за разре-
шения за ПУП-ове.

Решенията, свързани с програми 
са:

- Програми за читалищната дей-
ност през 2017 г.;

- Програма за управление и разпо-
реждане с имотите - общинска соб-
ственост в община Ихтиман през 
2017 г. ( програма, която се допълва 
почти на всяка сесия).

Приели сме Наредба за условия-
та и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинските 
детски градини на територията на 
Община Ихтиман.

Приели сме и решения за допълване 
и изменение на Наредби – 3 броя:

- Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на 
община Ихтиман;

- Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на 
община Ихтиман;

- Наредбата за условията и реда 
за съставяне на тригодишната бю-
джетна прогноза за местни дейности 
и за съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Ихтиман.

През изтеклия период, с Решения № 
155 и 156 обявихме провеждането на 
конкурс за управител на „Медицински 
център I - Ихтиман” ЕООД и избрахме 
комисия по провеждането на конкурса. 
Той беше проведен на 31 август 2016 
г., кандидат беше д-р Димитрина 
Златева. С Решение № 182 Общински 
съвет одобри спечелилия конкурса кан-
дидат и възложи на Кмета на Община  
Ихтиман да сключи договор за упра-
вление на „Медицински център I - Их-
тиман” ЕООД, считано от 01.09.2016 
г. с д-р Добринка Златева.  

Това е една кратка ретроспекция на 
работата и на взетите решения от 
Общински съвет - Ихтиман за пери-
ода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.. Об-
щинският съвет е работил с подкре-
пата на общинската администрация и 
във всичките си действия се е ръко-
водил от интересите на жителите на 
Ихтиманска община.

1. Отчет за дейността на Общинския съвет и него-
вите комисии за периода 01.06.2016 г. до 31.12.2016 г.
2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общински план за развитие за 2016 г. на Община Ихти-
ман
3. Транспортни разходи учители
4. Отпускане на еднократни суми от общинския бю-
джет за подпомагане на деца сираци и за организацията 
на инвалидите в гр. Ихтиман
5. Провеждане на публичен търг за продажба на имоти 
от общинския поземлен фонд в землището на с. Верин-
ско
6. Ползване на пасища, мери и ливади от общинския по-
землен фонд през стопанската 2017/2018 г.
7. Частично прекратяване на договор за учредено без-
възмездно право на ползване между Община Ихтиман и 
Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1928” с. 
Полянци
8. Преобразуване на ОУ „Хр.Смирненски” с. Вакарел в 
Обединено училище
9. Отмяна на Решение №239/27.01.2017 г.
10. Отпускане на персонална пенсия на малолетната П. 
В. Николова
11. График за работата на ОбС през месец март 2017г.

На 22.03.2017 г. /сряда/ от 16.00 ч. ПК „Образование”, 
ПК „Спорт и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 23.03.2017 г. /четвъртък/ от 16.00 ч. ПК „Общинска 
собственост” и ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по 
строителството”;
На 31.03.2017 г. /петък/ от 14.00 ч. СЕСИЯ.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
28.02.2017 г.

КОНТАКТИ:
Община Ихтиман

гр. Ихтиман

ул. „Цар Освободител“ №123

тел: 0889 / 57 57 08

e-mail: piar_ihtiman@abv.bg

Тарифа за обяви и реклами в
Информационен бюлетин

1. Графично оформена, с цвят:
• първа страница 
(долна половина) - 1 лв.см2

• последна страница - 0,50 лв.см2

2. Малка обява 
до 10 думи - 1 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условия-
та и реда за извършване на оценка на въздействие-
то върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 

25/2003 г., изм. и доп.)

„САМИ МИЙТ БГ” ЕООД, с ЕИК 200303323
с адрес: гр. София, район Витоша, ж.к. „София парк”, 

бл.16 Б, ет. 1, ап. 4

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно 

предложение за
„Разширение на Комплекс от птицеферми за от-
глеждане на патици с битово-административна 

сграда” в поземлен имот с номер 052169 в земли-
щето на село Живково, община Ихтиман с ЕКАТТЕ 

29338, община Ихтиман-селска, област София, 
находящ се в местността „Картала”.

За контакти: Румен Манойлов
Тел. 0899/ 141-326

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условия-
та и реда за извършване на оценка на въздействие-
то върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 

25/2003 г., изм. и доп.)

„ХОЛИД” ЕООД, с ЕИК 202374415
с адрес: с. Маноле, община Марица, област Пловдив, 

Свинекомплекс „Маноле”

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно 

предложение за
„Разширение на Комплекс от птицеферми за от-
глеждане на патици с битово-административна 
сграда”в поземлен имот с номер 061178 в земли-
щето на село Полянци, община Ихтиман с ЕКАТТЕ 
57443, община Ихтиман-селска, област София, 

находящ се в местността „Ташол”.

За контакти: Димитър Динков
Тел. 0892/ 721-722

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


