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В изпълнение на задачите на МВР в периода на подготовката 
и провеждането на избори за народни представители, в МВР се 
открива денонощна линия за сигнали от граждани. 

На тел.: 982 2232, факс 982 5646 и e-mail: izbor@mvr.bg ще се 
приемат единствено съобщения, съотносими към дейността на 
МВР - свързани с нарушения, които могат да възпрепятстват 
нормалното протичане на изборния процес. 

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване 
на откритите линии. Подадените информации ще бъдат записва-
ни.

В ОДМВР- София сигнали се приемат на откритата телефонна 
линия 02-873-99-45, както и на e-mail: odmvr-sofia@mvr.bg

Постоянната комисия по 
заетост към Областния съ-
вет за развитие утвърди на 
заседание състава на Коми-
сията за разработване на 
Регионална програма за за-
етост и обучение на Софий-
ска област за 2017 г.

Заседанието беше водено 
от Областния управител на 
Софийска област инж. Со-
фия Торолова, която при-
ветства участниците и им 
пожела ползотворна рабо-
та. Г-жа Торолова изтъкна 
значението на Регионалната 
програма за заетост и обуче-
ние за развитието на общи-
ните и изрази увереност, че 
документът, който предстои 
да бъде разработен, ще отго-
вори на техните нужди.

На заседанието присъства-
ха г-жа Йорданка Костова - 
Заместник областен управи-
тел и заместник-председател 
на комисията, г-жа Полина 
Маринова - директор на Ди-
рекция „Регионална служба 
по заетостта” - София, г-жа 
Елена Андонова - директор 
на Регионална дирекция 
„Социално подпомагане” 
- София, представители на 
общински администрации 
и Общински съвети, дирек-
тори на Дирекции „Бюро по 
труда” от областта, предста-
вители на РУО - София ре-
гион, Дирекция „Инспекция 
по труда”, КНСБ, КТ „Под-
крепа”, КРИБ, БТПП, БСК, 
управители на Центрове за 
подкрепа и обучение в реги-
она, неправителствени орга-
низации.

Г-жа Маринова представи 
параметрите на Регионал-
ната програма за заетост и 
обучение на Софийска об-
ласт за 2017 г., като наблегна 
на новите моменти, които тя 

трябва да включва.
В рамките на дневния ред 

беше одобрена методика-
та за оценка на проектните 
предложения от областната 
и общинските администра-
ции. Във връзка с Правил-
ника за прилагане на Закона 
за насърчаване на заетостта, 
методиката задължително 
трябва да включва следните 
три критерия: средногодиш-
но равнище на безработи-
ца; средногодишен брой на 
регистрираните безработ-
ни лица през предходната 
година; потребностите на 
работодателите от работна 
сила. Участниците в заседа-
нието обсъдиха кои други 
критерии за оценка да бъ-
дат включени и как да бъде 
променено разпределението 
на тежестите на тези крите-
рии. Предложенията бяха 
подложени на обсъждане, 
след което комисията реши 
методиката да включва кри-
териите: средногодишно 
равнище на безработицата 
за общината; средногоди-
шен брой на регистрираните 
безработни лица в съответ-
ната община; средногоди-
шен брой на регистрираните 
продължително безработни 
лица за съответната община 
и потребностите на работо-
дателите от работна сила. 
Тяхната тежест ще бъде съ-
ответно по 40, 20, 25 и 15 
процента.

Беше определена и про-
дължителността, за която 
ще бъде осигурявана зае-
тост. Тя ще е 6-месечна, при 
6-часов работен ден, а работ-
ните места, които ще бъдат 
разкрити общо в Софийска 
област, ще бъдат 71.

16 март 2017 г. 
http://www.sofoblast.bg

Община Ихтиман е бе-
нефициент по проект „По-
добро бъдеще за децата” 
по Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж”, про-
цедура „Подкрепа за пре-
дучилищното възпитание и 
подготовка на деца в нерав-
ностойно положение” и про-
дължава да реализира зало-
жените в проекта дейности. 
Проектът е насочен към 
преодоляване на проблема 
с интегрирането в образо-
вателната система на деца 
в предучилищна възраст от 
етнически малцинствени 
групи и ще продължава до 
началото на 2018 г. Парт-
ньор на Община Ихтиман в 
изпълнение на проектните 
дейности е Детска градина 
„Радост”. Участници в про-
ектните дейности са децата 
и педагогическия персонал 
на детското заведение. 

Малките възпитаници на 
Детска градина „Радост” 
заедно с техните учители 
успешно изпълняват зало-
жените дейности по проект 
„По-добро бъдеще за деца-
та”. С желание и ентусиа-
зъм те активно участват в 
допълнителните занимания 
по български език и лите-
ратура, в часовете в групите 

по интереси. В часовете по 
БЕЛ под ръководството на 
г-жа Илчева децата се запоз-
наха със стихотворението 
„По бялата зебра”. Възпри-
емането и заучаването на 
стихотворението, както и 
спазване правилата на улич-
ното движение бе съчетано 
с участието им в дидактич-
ната игра „По бялата зебра 
ти премини“ и подвижната 
игра „Шофьори”.  

Запознаване с превозни-
те средства по суша, вода 
и въздух, както и предназ-
начението на всяко от тях, 
бе тема в час по български 
език при г-жа Димова. Мал-
чуганите трябваше да взе-
мат участие в подготвените 
практически задачи от учи-
теля, да отгатват гатанки, да 
описват превозно средство 
и да оцветяват вагончета 
според мястото на звука „Г”. 
Постигнато бе разширяване 
на познанията им за превоз-
ните средства, запознаване 

с лексикалното значение на 
нови думи и художествени 
изрази.

Темата за Васил Левски, 
подготвена от г-жа  Илчева 
намери достойно място в 
часовете по български език 
в Детска градина „Радост”. 
Запознаването с личността 
на Апостола на свободата 
и заучаването на стихотво-
рението „Левски” доприне-
соха за изграждане на кон-
кретна представа за Левски, 
възпитаване в децата на 
обич и признателност към 
делата на народните герои и 
будители. 

В Групата по интереси 
„Обичаме природата” бе от-
делено внимание на 

на стр. 2
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Във връзка с организационно-техническата подготовка на парламен-
тарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на основание чл.44, ал.1, 

т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10 от ИК, и във връзка с Решение № 4302-НС 
от 13.02.2017 г. на ЦИК

ОПРЕДЕЛЯМ:

СИК № 003 находяща се в гр. Ихтиман, СУ „Христо Ботев” класна 
стая І-ви етаж да е място за гласуване на избиратели с увреждане на 

опорно-двигателния апарат или на зрението. Същите могат да правят 
заявки за помощ в деня на изборите в Община Ихтиман, ул. „Цар Ос-

вободител” № 123, тел.823-81.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на избирателите и РИК - 

Софийска област.

КАЛОЯН  ИЛИЕВ 
      КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и про-
веждането на парламентарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на 

основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от магазините, 
заведенията за обществено хранене и други обществени места от 20.00 

ч. на 25.03. 2017 г. до 22.00 ч. на 26.03. 2017 г.; 
2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви, при които съ-
ществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред на 

26.03.2017 г. 
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението в общи-

на Ихтиман.
Звезделина Лазарова, специалист при Община Ихтиман и Мариела 
Илиева, технически сътрудник при Община Ихтиман да извършат 

необходимото за запознаването на фирмите и гражданите със съдър-
жанието на заповедта.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янин-
ски - секретар Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кме-

товете на населените места и кметските наместници в общината.

КАЛОЯН  ИЛИЕВ 
      КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и про-
веждането на парламентарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на 

основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАБРАНЯВАМ:

Излизането на ловните дружинки на 26 март 2017 г. в района на град 
Ихтиман и съответните села.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в общи-
на Ихтиман. 

Заповедта да се връчи на Председателя на Ловно-рибарското друже-
ство, Директора на ДЛ за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янин-
ски – секретар Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кме-

товете на населените места и кметските наместници в общината.

КАЛОЯН  ИЛИЕВ 
     КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

ЗАПОВЕД № 265 / 10.03.2017 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ЗАПОВЕД № 278 / 14.03.2017 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ЗАПОВЕД № 279 / 14.03.2017 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Три деца от Софийска об-
ласт ще вземат участие в На-
ционалния конкурс за детска 
рисунка на тема „Аз и Детско-
то полицейско управление“. 
Дванайсет Детски полицей-
ски управления са сформира-
ни на територията на Софий-
ска област, едно от които в СУ 
„Христо Ботев“- Ихтиман. 
Мартин Добромиров Петков 
мечтае да стане полицай и с 
радост се включва в конкурса. 
Неговата рисунка, след класи-
рането си на областно ниво, 
ще продължи да се състеза-
ва в третия етап - на нацио-
нално ниво. Той се срещна 
с Владимир Ценев, младши 
автоконтрольор в РУП – Их-
тиман, който е негов пример 
за подражание. Малкият ху-
дожник и бъдещ полицай се 
запозна със старши инспек-
тор Стефан Трендафилов, на-
чалник група „Охранителна 
полиция”, който го насърчи 
и поръча да се учи прилежно. 
Мартин разгледа аксесоари на 

от стр. 1
опазване на детското здра-

ве чрез полагане на грижи за 
чистотата на тялото, възпи-
таване на хигиенни навици у 
подрастващите. Темата „Зъ-
бки и грижата за тях”, като 
и конкретно поставените 
задачи: запознаване децата 
със зъбките и грижата за тях; 
изграждане на навици и уме-
ния за използване на четка и 
паста за зъби; запознаване с 
четка и паста и правилното 
им използване в съчетание с 
практическа дейност, създаде 
весело настроение у децата.  

Удоволствие за децата е тях-
ната изява като актьори. В 
тази връзка от г-жа Лазарова 
бе проведена педагогическа 
ситуация по Български език 
и литература на тема „Дядо 
вади ряпа”. Избрани деца 
представиха театър на маса 
„Дядо вади ряпа” пред цялата 
група. Наблюдаващите театъ-
ра поставиха своите оценки 

за представянето на героите 
от приказката.

В Група „Заедно пеем и тан-
цуваме” децата се докосват и 
до българския фолклор чрез 
различни инициативи. Под 
ръководството на г-жа Ди-
митрова те бяха запознати с 
танца „Ръченица”. Целта на 
заниманието бе усвояване на 
хореографията на танца, зау-
чаване на стъпките, постигане 
на синхрон между движение и 
музика, естетика на танца.

В хода на изпълнение на 
проектните дейности, малки-
те участници в проекта про-
явяват все по-голям интерес 
към организираните занима-
ния и с желание ги посещават. 

Проект № G05M2OP001 - 
3.001 - 0069 „По-добро бъдеще 
за децата” е финансиран от 
Оперативна програма „Наука 
и образование за интелиген-
тен растеж”, съфинансира-
на от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ В 
ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” ПО 
ПРОЕКТ „ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА 

ДЕЦАТА”

РИСУНКА НА МАРТИН ПЕТКОВ 
УЧАСТВА В КОНКУРС

полицейската униформа, обо-
рудването на служебната кола 
и се качи в нея, за да види как 
работят автоконтрольорите. 
Развълнуван, той обеща да 
се учи добре, за да постигне 
мечтата си. Конкурсът „Аз и 
детското полицейско упра-
вление” е във връзка с Нацио-
нална програма „Детско по-
лицейско управление”, която 
е инициатива на Министер-
ството на вътрешните работи 
и се осъществява със съдей-
ствието на Министерство на 
образованието и науката, Ми-
нистерство на правосъдието, 
Български младежки червен 
кръст, Българска православ-
на църква. Ученическият 
конкурс за рисунка е част от 
планираните дейности по 
Програмата и реализира една 
от целите - ангажиране на 
свободното време на децата и 
популяризиране на полицей-
ската професия сред тях.
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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Местната комисия за бор-
ба с противообществени-
те прояви на малолетни и 
непълнолетни в Община 
Ихтиман проведе своето 
редовно първо заседание 
за новата 2017 година при 
следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на 
МКБППМН през 2016 г.

2. Запознаване на члено-
вете на МКБППМН с бю-
джета на комисията през 
2017 г.

3. Избор на оперативно 
бюро по чл.7 от ЗБППМН

4. Обсъждане на помо-
щен орган към МКБППМН 
Ихтиман – Консултативен 

кабинет „Превенция”, кой-
то ще функционира едно-
временно като консултати-
вен кабинет и приемна на 
обществения възпитател. 
Запознаване със статута 
на Консултативен кабинет 
„Превенция”.

5. Представяне на общест-
вени възпитатели, които ще 
работят към МКБППМН 
през 2017 год.

6. Обсъждане на други 
въпроси, касаещи дейност-
та на МКБППМН Община 
Ихтиман.

Заседанието бе открито 
от г-жа Даниела Митева - 
председател на МКБППМН 

и заместник-кмет на Общи-
на Ихтиман. От 15 членове 
присъстваха 10, заседание-
то бе редовно и в регламент 
да взима решения. 

Гости на заседанието бяха 
г-жа Десислава Стоименова 
– главен прокурор в Район-
на прокуратура – гр. Ихти-
ман и г-жа Красимира Васи-
лева – директор на Център 
за обществена подкрепа 
(ЦОП) - гр. Ихтиман.

Секретарят на комиси-
ята Нина Алексиева за-
позна членовете на МК-
БППМН със статута на 
помощния орган, който 
бе обособен 2015 година 
към МКБППМН Ихтиман 
– Консултативен кабинет 
„ Превенция”. Кабинетът 
функционира успешно ед-
новременно като консулта-
тивен кабинет и приемна на 
обществения възпитател. 

През 2017 г. изборът на 
членовете от комисията за 
обществени възпитатели 
беше да останат същите от 
предходната година, тъй 
като това са педагози с го-
ляма рутина и опит, и ра-
ботата с тях се осъществява 
успешно.

Обсъдени бяха и други ва-
жни проблеми, касаещи ма-

лолетните и непълнолетни-
те, а именно употребата на 
наркотици, зачестяващото 
все повече насилие и агре-
сия между децата, употре-
бата на алкохол, посегател-
ството срещу собствеността 
и други.

Бяха направени комента-
ри и предложения за бъде-
щата дейност на комисията 
по засилена превенция на 
детската престъпност и ро-
дителската отговорност.

Дневният ред бе изчерпан 
и заседанието закрито.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВА-
НЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ. ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 
НЕПРАВИЛНОТО БОРАВЕНЕ С АПАРАТИ И СЪОРЪЖЕ-

НИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

ОБУЧЕНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКО 
ПОРТФОЛИО”

Извършването на огневи 
работи е процес свързан с 
отделянето на голямо коли-
чество топлина водещо до 
разтопяване на металите.
Този процес е пожароопа-
сен, както по време на из-
вършването му, така и след 
това до изстиване на мета-
ла. Ето защо противопожар-
ните мерки, които се вземат 
трябва да са адекватни на 
всички фази от извършва-
нето на дадена огнева ра-
бота, както преди, така и по 
време, и след завършването 
на огневите работи. При по-
жари, възникнали от огневи 
работи се нанасят не само 
материални щети, но се е 
стига и до човешки жертви, 
особено когато се заваряват 
или нарязват съдове за съх-
ранение на горива, същите 
обикновено се предхождат 
от взрив.

Опасността се крие най-
вече в причината, че хора-
та, извършващите огневите 
работи няма нужната ква-
лификация за това, не са 

запознати с мерките за по-
жарна безопасност, които 
трябва да бъдат спазени или 
се отнасят с небрежност 
към тази дейност.

Ето някои по-важни съве-
та, които могат да се дадат 
по това направление:

- Огневите работи се из-
вършват със стандартни и 
технически изправни зава-
ръчни апарати.

- На местата, където се из-
вършват огневите работи, в 
зависимост от конкретните 
условия, се осигуряват уре-
ди и средства за гасене на 
пожар - пожарогасители, 
негорими противопожарни 
одеяла, а при наличие на 
противопожарни кранове 
и хидранти - водопроводни 
линии.

- Работниците, участващи 
в извършването на огневи 
работи, трябва да са обу-
чени за работа с уредите и 
средствата за гасене на по-
жар.

- Местата, където се из-
вършват огневи работи, 

предварително се почист-
ват от горими материали в 
радиус най-малко 5 метра, а 
от леснозапалими и взриво-
опасни материали - в ради-
ус не по-малко от 20 метра. 
Когато горимите материали 
не могат да бъдат отстране-
ни, те се защитават от то-
плината и искрите с негори-
ми екрани, паравани или се 
използва вода.

- При наличие на условия 
за изпарения на леснозапа-
лими и горими течности и 
газове се осигурява венти-
лация, която намалява кон-
центрацията на парите най-
малко два пъти под долната 
граница на взривяване, кое-
то се установява с анализ и 
протокол.

- При наличие на отвори в 
хоризонтални и вертикални 
прегради, същите се уплът-
няват с подходящи негори-
ми материали.

Н. Найденова,
мл. инспектор

РСПБЗН - Ихтиман

Екипите на Детските гра-
дини „Здравец” гр. Ихти-
ман, „Радост” гр. Ихтиман 
и „Слънчеви лъчи” с. Ва-
карел преминаха обучение 
на тема „Педагогическо 
портфолио” на 11.03.2017 
г., което е част от Плана за 
квалификационна дейност 
за учебната 2016/2017 годи-
на и съобразено с ДОС за 
статута и професионалното 
развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педаго-
гически специалисти. 

Всички присъстващи ще 
положат практически из-
пит – изготвяне на портфо-
лио, след което ще получат 

сертификати с присъден 1 
квалификационен кредит, 
съгласно Наредба № 12 от 
01.09.2016 г.

Честито колеги! Продъл-
жаваме напред! 

Ваня Колева,
директор ДГ „Здравец“
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СЛУЖИТЕЛИ НА РУП - 
ИХТИМАН СПЕЧЕЛИХА 
НАГРАДИ В БАНСКО

От 13 до 16 март 2017 г. 
в гр. Банско се проведе ре-
публиканското първенство 
по ски алпийски дисципли-
ни и биатлон за служители-
те на МВР. На пистата под 
връх Безбог бяха проведе-
ни дисциплините слалом 
и гигантски слалом, а на 
„Бъндеришка поляна“ дис-
циплината биатлон. В пър-
венството взеха участие 85 
състезателя от 15 спортни 
клуба. 

Отборът на ОДМВР – Со-
фия, в състав Георги Митев 
и Георги Митков, служите-
ли на РУП - Ихтиман, Кра-
симира Неделчева, ОДМВР 
–София, Здравко Йорда-
нов, РУП - Самоков, заво-
юва третото място в отбор-

ното класиране.  
В биатлона Георги Митев, 

Красимира Неделчева и 
Георги Митков демонстри-
раха отлична подготовка и 
напълно заслужено граб-
наха златото в щафетата с 
второ бегово време и най-
малко допуснати грешки в 
стрелбата. 

Наградите на победите-
лите бяха връчени от г-н 
Чавдар Атанасов - директор 
на ЦПБС и зам.-председа-
тел на „Спортна асоциация 
– МВР”, г-н Иван Младе-
нов - генерален секретар 
на „Спортна асоциация – 
МВР” и г-н Георги Савов - 
завеждащ сектор „Елитен и 
ведомствен спорт” в ЦБПС.

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.)

„АГРОВАЛ БГ” ЕООД, с ЕИК 200303425
 

с адрес: с. Живково, общ. Ихтиман, обл. София, 
местност Каратопрак, обект „Птицеферма”

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно 

предложение за
„Закупуване на ново технологично оборудване, 

мобилна станция за сушене на тор и товарен ав-
томобил” в поземлен имот с номер 036055, мест-

ност Каратопрак, землището на село Живково, 
ЕКАТТЕ 29338, Община Ихтиман.

За контакти: Цветомир Симеонов
Тел. 0899/ 141-326

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), ви уведомяваме, 
че „БИО ПАРК” ООД има Инвестиционно предложение (ИП):

„СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВ ОТ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И СТОПАНСТВО ЗА 
ПАСИЩНО ГОВЕДО С 3 БРОЯ ТРЪБНИ СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ”
в имоти № 000355, 616018, 505014, 623016, 609015, 609014, 

537085, 536047, 536048, 502005, 507023, 621055, 622010 и 624009, 
землище на с. Мухово, община Ихтиман.

За контакти: Кристиан Митраков
Тел. 0896/ 60-99-44

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Извадка 
НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН
/Изменена с Решение № 44/29.01.2016 г./

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 16. Забранява се:
1. Отварянето и влизането под ка-

къвто и да е предлог в подземните и 
надземните инсталационни колектори 
без писмено разрешение на органите и 
организациите, които ги стопанисват;

2. Изваждането и снижаването на 
бордюри без писмено разрешение от 
техническите служби при Община Их-
тиман;

3. Рязането, късането и изкоренява-
нето на цветя, дървесни видове и кло-
ните им, както и газенето и унищожа-
ването на обособените тревни площи;

4. Ловенето и унищожаването на по-
лезния дивеч, пойните и други птици, съ-
бирането на яйцата им и повреждането 
на поставените за тях къщички, заслони 
и хранилки;

5. Поливането и миенето с питейна 
вода на пътните подстъпи, дворовете и 
превозните средства. За тази цел съот-
ветните собственици и стопани могат 
да ползват местни водоизточници;

6. Ползването на питейна вода за по-
ливане и напояване на овощни, зеленчу-
кови и цветни градини, включително и в 
дворовете на гражданите;

7. Складирането на строителни и  
отоплителни материали, амбалаж, от-
падъци по уличните платна и тротоари 
на територията на общината.

8. Строително-монтажните дейнос-
ти по пътните платна, тротоарите 
и зелените площи без разрешение на 
кметството от съответното населе-
но място. При извършване на такива 
дейности да се уведомят съответните 
компетентни органи от сектор Пътна 
полиция при ОДП гр.София и началника на 
РУП - Ихтиман;

9. Къпането в язовири, микроязовири 
и други водни площи на територията 
на общината, освен ако има определени 
бази за това, като се вземат мерки за 
безопасност и охраняването им;

10. Забраняван се издаването на раз-
решения за прокопавания на общински 
имоти, улични платна, тротоари, зелени 
площи и други без внесена такса

11. За разкопавания свързани с аварии 
по водопроводните, канализационните и 
топлопроводните системи и електриче-
ски мрежи, подземните комуникации на 
далекосъобщенията и газопроводите, 
съответните дружества се задължа-
ват: 

- Да внесат такса за възстановяване 
на улични и тротоарни настилки; 

- Незабавно след като аварията бъде 
отстранена да се извърши засипване на 
изкопа със земна маса,като своевремен-
но за това се вземат мерки за уплът-
няването й;

- Да се възстановят тревните площи 
във вид, който са били преди разкопава-
нето.

12. Когато експлоатационното дру-
жество не възстанови площите, преко-
пани във връзка с отстраняване на ава-
рии, в срок до 10 /десет / дни общината 
организира това от отдела на главния 
инженер за сметка на съответното 
дружество, като разходите в двоен раз-
мер се удържат от текущо дължимите 
им от общината суми.

Чл. 17. Забранява се:
1. Събарянето, повреждането и раз-

местването на табелки, пейки и съоръ-
жения, поставени в градините, паркове-
те, детските и спортните площадки и 
на други обществени места;

2. Повреждането на пътните, тро-
тоарните, градинските и паркови на-
стилки и съоръженията; на телефонни-
те обществени апарати, съоръжения 
и кабини; на заслоните по спирките на 
обществения транспорт; на обществе-
ните чешми, уличните хидранти, парко-
вите осветителни тела и съоръжения; 
на афишните съоръжения и площи, на 
скулптурно-декоративните фигури и 

елементи; на обществените тоалетни, 
сгради и огради; на противопожарните 
съоръжения, пътни знаци, табели, указа-
тели, ограждения, съоръжения, превозни 
средства, както и на всякакви други об-
щински имоти;

3. Писането и драскането по сград-
ните фасади, оградите и по пътните 
съоръжения;

4. Лепенето на некролози, обяви, ре-
клами, афиши и други материали върху 
сградните фасади, оградите, по пътни-
те съоръжения и дърветата по улиците;

5. Повреждането на некролози, обя-
ви, реклами, афиши и други материали, 
поставени на определените за тази цел 
места;

6. Повреждане на спортни терени и 
физкултурни съоръжения;

Чл. 18. Лицата, които повреждат 
държавни или общински имоти, когато 
деянието не съставлява престъпление 
по Наказателния кодекс на Република 
България, се наказват по тази наредба, 
независимо от имуществената отго-
ворност за причинените вреди.

ГЛАВА ПЕТА: ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Чл. 19. Задължават се:
1. Гражданите, наемателите, соб-

ствениците на недвижими имоти, ръ-
ководителите на фирми, организации и 
учреждения, ръководствата на общест-
вени и учебни заведения, да поддържат 
най-чист и естетичен вид на обществе-
ни помещения, дворове, тротоари, праз-
ни места и зелени площи, прилежащи към 
обектите;

2. Гражданите, притежаващи парцели 
на територията на общината с излаз 
на улицата да поддържат и почистват 
тротоарите и канавките пред тях;

3. Ръководителите на фирми, учреж-
дения и други, ползващи, обитаващи и 
стопанисващи имоти с излаз на улица, 
да почистват ежедневно тротоарите 
пред сградите и дворовете си от смет, 
сняг, лед и други. За магазините на фир-
ми, кооперации, учреждения, училища, 
здравни заведения и други това да стане 
до два часа от началото на работното 
време;

4. Гражданите при изнасянето на 
смет и други отпадъци да използват по 
предназначение определените за целта 
кофи и контейнери;

5. Ръководствата на фирми, орга-
низации и лица, притежаващи превозни 
средства, както и техните водачи да 
организират превозването на стоки, 
въглища, смет и строителни материа-
ли с уплътнени каросерии на превозните 
средства и снабдени с предпазни покри-
вала при превозване на леки фракции;

6. Селскостопанските машини и други 
МПС да не преминават по улиците, ако 
предварително не са почистени от кал;

7. Гражданите да изкопават септич-
ни ями, с разрешение на техническите 
служби в съответното кметство, за 
събиране на отпадъчните води и други 
течове;

8. Общинската администрация да 
осигури извозването на сметта в сро-
ковете, съгласувани с РИОКОЗ;

9. Строителните, ремонтните и дру-
ги организации, фирми и гражданите при 
извършването на ремонт или строеж:

а/ да обграждат строителните пло-
щадки с плътни огради по форма и план, 
съгласувано с техническите служби в 
кметствата;

б/ да складират строителните ма-
териали, амбалаж, отпадъци и други на 
определени за това места;

в/ при извършване на дейност мате-
риалите, разположени по уличните плат-
на и тротоари, да се премахнат в срок 
до 24 часа. При необходимост този срок 
може да се удължи от длъжностно лице 
при кметството.

10. /нова Р.№548/26.03.2010 г./ Граж-
даните и фирмите, от чиято дейност са 
изнесени строителни материали, земни 
маси и др. отпадъци на тротоарите и 

улиците в общината и нямат разреше-
ние от длъжностно лице съгласно Наред-
бата, за техния престой да заплащат 
такса в двоен размер за премахването 
им от общината, съгласно представен 
разходен документ. 

Чл. 20.(1) Физическите и юридиче-
ските лица, и ЕТ, които управляват 
имотите по разпореждане на Кмета на 
общината, са длъжни да ремонтират, 
преобразуват или премахват за тяхна 
сметка неподходящи по вид, местона-
хождение или разположение второсте-
пенни, стопански и временни постройки, 
павилиони, будки, щандове, неподходящи 
приспособления по фасадите и покриви-
те на сградите, огради, навеси, стълби, 
площадки и други, както и да извършват 
необходимите работи в интерес на си-
гурността, безопасността на движе-
нието, здравеопазването, хигиената, 
естетиката и чистотата в населеното 
място и спокойствието на гражданите.

(2) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ Забра-
нява се опалването на тревна расти-
телност, отпадъци и други в жилища и в 
дворове извън и в населени места.

(3) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ Забра-
нява се опалването на стърнища и суха 
трева в поземления фонд.

(4) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ Забра-
нява се паленето на огън в горския фонд 
и в близост до него и извън обезопасе-
ните места.

(5) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ Забра-
нява се складиране и задръстване на ел. 
табла и вътрешни пожарни кранове в 
обектите с материали.

(6) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ Обек-
тите се оборудват с годни за употре-
ба подръчни пожарни уреди и средства 
за пожарогасене във вид и количество, 
съгласно действащите нормативи за 
пожарна безопасност.

(7) /нова Р.№85/17.02.2012 г./ След 
изтичане на гаранционния срок на по-
жарогасителите те да преминават на 
проверка през оторизиран сервиз веднъж 
годишно. 

Чл. 21. Забранява се:
1. Паленето на смет в контейнери, 

запалване на отпадъци, намиращи се 
по уличните платна и тротоари, в т.ч. 
стари автомобилни гуми;

2. Изнасянето на кофите за смет на 
уличните платна и в жилищните компле-
кси, освен в определените за тази цел 
места;

3. Изпускането на отпадъчни и други 
води по улици и дворове;

4. Изхвърлянето на всякакви видове 
отпадъци, предмети и води от тераси-
те и прозорците на жилищните сгради и 
в мазетата на жилищните блокове;

5. Пускането на селскостопански жи-
вотни в парковете, градинките, учили-
ща и детски площадки, и зелените площи 
край жилищните комплекси;

6. Замърсяването по какъвто и да е 
начин и изхвърлянето на всякакви ви-
дове дребни отпадъци – угарки, билети, 
кибритени кутии, хартии, семки, плодо-
ве и други по улици, площади, градинки, 
обществени заведения, превозни сред-
ства;

7. Използването на кофите и контей-
нерите, определени за битова смет от 
учреждения, фирми, търговски организа-
ции и други за отпадъци от производ-
ствена дейност;

8. Смяната и изливането на отрабо-
тени масла от МПС по зелените площи, 
улиците и паркингите, както и миенето 
на МПС, освен на определените за целта 
места;

9. Изхвърлянето на смет и строи-
телни отпадъци на места, които не са 
определени за тази цел от съответния 
компетентен орган при общината.

10. Изхвърлянето на животински 
трупове, части от заклани животни из-
вън изградените трупни ями.

11. Изхвърлянето на оборски тор из-
вън определените за това места.


