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На основание чл.140 ал.4 от За-
кона за Публичните финанси, днес в 
заседателната зала на Общински съ-
вет гр.Ихтиман се проведе публично 
обсъждане на отчета на „Бюджет 
2016” на Община Ихтиман. Отче-
тът за изпълнението на бюджета 
на Община Ихтиман е публикуван и 
на интернет страницата на общи-
ната www.ihtiman-obshtina.com и е на 
разположение в Общински съвет.

Г-жа Беатриче Търнаджийска, 
директор Дирекция „Обща адми-
нистрация” представи отчет на 
Община Ихтиман към 31.12.2016 
година, който е съставен в съот-
ветствие с разпоредбите на ЗДБРБ 
за 2016 г. и ПМС №380/29.12.2015 г. 
за изпълнението на държавния бю-
джет, ЗПФ, Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности и за 
съставяне, приемане и отчитане на 
общинския бюджет, и одобрена бю-
джетна класификация за 2016 годи-
на. Отразяването на бюджетните 

На 23 юни бе подписан 
проект „Обособяване на 
зона за отдих и изграждане 
на детска площадка в село 
Черньово, община Ихти-
ман”, изготвен във връзка 
с националната кампания 
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕ-
ДА-2017 г.” на тема: „ОБИ-
ЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ 
УЧАСТВАМ” от Маргари-
та Каймакчийска, кмет на 
Кметство Черньово. Проек-
тът има за цел да повиши еко-
логичната култура на насе-
лението в община Ихтиман, 
по конкретно в с. Черньово. 
Проектът „Обособяване на 

Продължава изграждането на 
системата за видеонаблюдение 
на територията на общината

Община Ихтиман продължава из-
граждането на системата за виде-
онаблюдение, чийто първи етап бе 
обхващането на Централна градска 
част. Вече заработиха планираните 
за втори етап камери на входно-
изходните точки на града, селата 
Живково, Веринско, Черньово и По-
лянци. Част от първи квартал, в 
района между Професионална гим-
назия „Васил Левски” и сградата на 
РС „Пожарна безопасност и защита 
на населението” също е покрит 
от системата, поради високата 
концентрация на битови кражби в 
района.

Системата в реално време по-
дава информация към центъра за 
мониторинг в Община Ихтиман и 

Районно управление на полицията, 
където ще се наблюдава от слу-
жители на МВР, и при възникнали 
инциденти има възможност да се 
преглеждат и видеозаписи.

Финансирането е осигурено от 
бюджета на Община Ихтиман и 
възлиза на 19 996 лв. с ДДС, пред-
видени в списъка „Капиталови раз-
ходи” за 2017 г.

Съвременните изисквания за си-
гурност несъмнено налагат внед-
ряването системи за наблюдения 
чрез уникалната информация за със-
тоянието на наблюдавания обект 
или за поведението и индивидуал-
ните особености на евентуалния 
нарушител. Внедряването на виде-
осистемите за наблюдения като 
компонент от интегрирана систе-
ма за сигурност позволява и висока 
степен на ефективност. От всички 
използвани днес средства за охра-
на, само видеоизображението може 
незабавно да покаже произтичащи-
те в даден момент събития., като 
системата позволява в реално вре-
ме да се оцени обстановката, да се 
намали времето за реакция при екс-
тремна ситуация и да се предприе-
мат бързо целесъобразни мерки.

Изграждането на системата за 
видеонаблюдение на територията 
на община Ихтиман ще продължи, 
защото наличието й е ключов еле-
мент за постигане на сигурност и 
спокойствие за гражданите.

зона за отдих и изграждане 
на детска площадка в село 
Черньово, община Ихти-
ман” на кметство Черньово 
е насочен пряко към жите-
лите на селото и предвижда 
изграждането на едно кра-
сиво място за отдих, където 
жителите и гостите му ще 
могат да се срещат и контак-
туват по между си. Имайки в 
предвид, че на територията 
на селото до момента не е ре-
ализиран нито един проект 
за обособяване на кътчета и 
места за срещи и отдих, съз-
даването на такова място е 
наистина необходимо и ще 
подобри значително жизне-
ната среда на населението. 
Чрез реализирането на този 
проект, ще се създадат по-
благоприятни условия за 
срещи и забавления на от-
крито в свободното време на 
различни възрастови групи, 
живеещи в селото. Дейност-
ите, които са предвидени да 
се извършат са: почистване, 
озеленяване и изграждане на 

детска площадка, както и на 
прилежащата й територия.

Общата цел е мобилизира-
не на населението в опазва-
нето на околната среда в с. 
Черньово и възпитание на 
подрастващите в любов към 
природата. 

Специфичните цели на 
проекта са: 

- Създаване на по-приятна, 
функционална и естетиче-
ски оформена среда, имаща 
пряко отношение към жиз-
нения комфорт на жителите;

- Развитие способността 
на местното население да 
опазва,развива и обогатява 
природната среда;

- Превръщане опазването 
на околната среда в инстру-
мент за социална интегра-
ция и местна идентичност;

- Разширяване екологична-
та конкурентноспособност 
на селото, развитие и обога-
тяване на местната природна 
среда, както и екологичната 
култура на местното населе-
ние.

Основните задачи на про-
екта обхващат:

- Превенция на замърсява-
нето на околната среда;

- Създаване и озеленяване 
на зона за отдих;

- Изграждане на детска 
площадка;

- Обединяването на макси-
мален брой хора от село Чер-
ньово в действия за чиста 
околна среда.

Изпълнението на проект-
ните дейности е насочено и 
към насърчаването на до-
броволен труд от живеещи-
те в селото, от което зависи 
реализирането на проекта в 
правилна посока.

Настоящият проект пред-
вижда почистване на терена 
в размер на 0,23 дка от би-
тови и растителни отпадъ-
ци, озеленяване на 0,20 дка 
площ, поставяне на нови че-
тири пейки и на четири броя 
кошчета за отпадъци.

Предвижда се изграждане 
на детска площадка и поста-
вяне на нови детски съоръ-

жения - люлка за деца до 3 г., 
люлка за деца от 3 г. до 12 г., 
детска беседка с пейка и още 
детско съоръжение. 

С реализацията на дей-
ностите, и привличане на 
доброволния труд и на под-
растващите, ще се осъщест-
ви залесяване на почистени 
площи, създаване на зони за 
отдих, изграждане и монти-
ране на детски съоръжения, 
с което ще се подобрят ус-
ловията на живот на насе-
лението в с. Черньово. Като 
резултат ще се постигне по-
вишаване на екологичното 
самосъзнание и обогатяване 
на екологичната култура на 
населението, формиране на 
позитивна нагласа към при-
родата, затвърждаване на 
умения и желание за опаз-
ване на околната среда. Ще 
се подобри моралният стан-
дарт на хората, като нов на-
чин да опазим природата.

За краен срок за реализа-
ция на всички дейности е 
посочен 30.11.2017 г.

приходи и разходи на Община Ихти-
ман е в съответствие с утвърде-
ния от ОбС бюджет с решение № 
40/29.01.2016 година. Списъкът за 
капиталовите разходи е утвърден 
от ОбС с решение №40/29.01.2016 
г. и коригиран с Решение на ОбС 
№177/30.09.2016 година.

„Целта на настоящата презента-
ция е не само спазването на зако-
нодателството, но и запознаване на 
общността с това какви дейности 
и мероприятия са осъществени 
през годината с постъпленията от 
собствени приходи, с привлечените 
средства от Европейските фондове 
и други програми. При приемането 
на общинския бюджет се подчерта, 
че ръководството на общината ще 
насочи усилия към външни донори на 
средства – по програми и проекти, 
за да осъществи намеренията си 
през годината – посочи г-жа Тър-
наджийска. - Най-отличителните 
характеристики на Отчета на Бю-
джет 2016 са: финансова стабил-
ност, подготовка, финансово осигу-
ряване и изпълнение на проекти по 
европейски програми; инвестиции 
в здравната инфраструктура с цел 
подобряване на здравеопазването на 
населението; инвестиции в образо-
ванието, културата, други дейнос-
ти по благоустройството и др. При 
изпълнение на Бюджета през годи-
ната разчитането на разходите и 
ангажиментите следваше потока на 
постъпленията на средства и целе-
вото им разходване. За да реализира 

дейността си през 2016 г. Община-
та разчита на няколко източника на 
средства: постъпления от собст-
вени приходи, постъпления от Цен-
тралния бюджет; трансфери между 
бюджета и сметки за средства от 
ЕС; друго финансиране.

За 2016 г. Община Ихтиман е ре-
ализирала:

- собствени приходи в размер на 3 
705 235 лв. или 31.14%

- целеви трансфери от ЦБ в раз-
мер на 8 454 486 лв. или 71,05%

- други трансфери в размер на 381 
482 лв. или 0,49 %.

По приходите Бюджет 2016 е из-
пълнен към 31.12.2016 г. на 11 899 
390 лв. или 88,99%.

Относителният дял на данъчни-
те приходи спрямо общите приходи 
в бюджета са в размер на 6,97% за 
2016 г.

Реализираните неданъчни приходи 
са в размер на 2 876 164 лв.

В т.ч. 
Приходи и доходи от собственост 

- 1 548 455 лв. С най-голям принос 
са приходите от продажба на услуги, 
стоки и продукция - 1 237 659 лв., 
изпълнение спрямо плана - 126,81%, 
приходите от наем имущество в 
размер на 48 795 лв. или 93,09%.

- приходи от общински такси – 1 
185 943 лв. в т.ч. такса битови от-
падъци 948 613 лв. или 119,67 % из-
пълнение, технически услуги 53 805 
лв. или 86,78%, такса ползване на 
детски градини с приход 63 831 лв.

на стр.2
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ДО

БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕМЕНУЖКА  ПЕТКОВА – МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

МАЯ МАНОЛОВА   - ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ИЛИАН ТОДОРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЯРОСЛАВ БЕРГЕР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

ИНЖ. ЕМИЛ ШАРАНКОВ – ДИРЕКТОР НА „ВМВ МЕТАЛ” ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТНОСНО: Проблеми с ел. захранването на територията на гр.Ихтиман и окол-
ните села.

След приватизацията на Чугунолеярния комбинат гр.Ихтиман през 90-те години 
на миналия век, подстанцията захранваща с ел. енергия гр. Ихтиман и околните села 
стана частна собственост. Към настоящия момент собственик на съоръжението е 
фирма „Еврометал” ООД, а в момента се управлява от „ВМВ Метал” ЕООД. Все-
ки ден се получават спирания на ел. захранването и аварии с продължителност до 
няколко часа в денонощието. Без електроенергия за дълъг период от време остават 
„МБАЛ - Ихтиман” ЕООД, сградите на Община Ихтиман и РУП Ихтиман, както и 
хилядите домакинства в гр. Ихтиман и околните села, което излага на риск здравето 
на лекуващите се пациенти в „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД, възпрепятства изпълнени-
ето на служебните задължения на служителите в РУП и Община Ихтиман и не на по-
следно място поставя жителите на града и околните села в дискомфортна ситуация, 
същите да останат на студено и тъмно.

Считаме, че голямата продължителност на авариите се дължи на липсата на коор-
динация между оператора на ниско напрежение „ЧЕЗ Електро България” АД и упра-
вляващия подстанция Ихтиман, а именно „ВМВ Метал” ЕООД.

От 2013 г. ЕСО ЕАД е собственик на имот № 047023 по картата на възстановената 
собственост на с. Веринско, Община Ихтиман, с площ от 4,8 декара с ЕКАТТЕ 10690, 
определен за изграждане на нова подстанция.

Във връзка с гореизложеното, ние общинските съветници, избрани от жителите 
на Община Ихтиман да защитават техните интереси, решихме: 

1. Настояваме да се осигурят необходимите финансови средства и незабавно да 
се започне проектиране и изграждане на нова подстанция от ЕСО ЕАД, която да 
захранва с ел.енергия гр. Ихтиман и околните села. 

2. До изграждането на новата подстанция, съответните контролни органи да пред-
приемат всички необходими действия за осигуряване на нормално ел. захранване на 
град Ихтиман и околните села.

29 юни 2017 г.
град Ихтиман

ДО

БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НЕНО ДИМОВ – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НИКОЛАЙ НАНКОВ – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ИЛИАН ТОДОРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

НИКОЛА НИТОВ – УПРАВИТЕЛ НА В И К СОФИЯ ОБЛАСТ

ИНЖ. ЕМИЛ ШАРАНКОВ – ДИРЕКТОР НА „ВМВ МЕТАЛ” ЕООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТНОСНО: Проблеми с пречистването на отпадните води на територията на гр. 
Ихтиман. 

След приватизацията на Чугунолеярния комбинат гр.Ихтиман през 90-те години 
на миналия век, пречиствателната станция за отпадни води на гр.Ихтиман стана 
частна собственост. Към настоящия момент собственик на съоръжението е фирма 
„Еврометал” ООД, като същата се управлява от „ВМВ Метал” ЕООД.

Многократно общинската администрация на гр. Ихтиман е получавала писма от 
„ВМВ Метал” ЕООД, оператор на пречиствателната станция за отпадни води гр. 
Ихтиман, че поради неизяснени финансови взаимоотношения с „В и К” ЕАД София 
област са пред преустановяване на дейността на станцията.

Община Ихтиман е кандидатствала и реализирала първи етап на проект (Идейно 
проектиране и предпроектни проучвания) по ОПОС за периода 2007 - 2013 г. за 
изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни битови води. В програмния 
период 2014 – 2020 г., беше решено, бенефициенти на проектите по ОПОС да бъдат 
„В и К” асоциациите. За съжаление, на третата година от програмния период „В и 
К” Асоциацията София област не предприема необходимите за това действия, за да 
бъдат осъществени проектите по ОПОС на територията на Софийска област.

С оглед на гореизложеното, ние общинските съветници, избрани от жителите на 
Община Ихтиман да защитават техните интереси, решихме: 

1. Настояваме управляващия орган на ОПОС, заедно с отговорните институции, 
да предприемат всички необходими действия по предоговарянето на условията на 
ОПОС и даване право на общините, да бъдат бенефициенти по проекти започнати 
в предходния програмен период, които да бъдат завършени в настоящия. 

2. Контролните органи да предприемат всички необходими мерки за подобряване 
координацията между „В и К” София област ЕАД и „ВМВ Метал” ЕООД с оглед 
осигуряване на непрекъсната работа на пречиствателна станция за отпадни води 
гр. Ихтиман.  

29 юни 2017 г.
град Ихтиман

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА  „БЮДЖЕТ 2016” НА ОБЩИНА ИХТИМАН

ДЕКЛАРАЦИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН

от стр. 1
 или 102,95%, такса администра-

тивни услуги 35 608 лв. или 101,74% 
и др.

Финансиране на разходи от мест-
ни приходи:

* Данъчни приходи в размер на 
829 071 лв., изплатена издръжка 964 
924 лв. в т.ч. улично осветление – 
241 452 лв., читалища – 170 907 
лв.; вода, Исторически музей, дет-
ски градини и социален патронаж, 
спортни клубове и клубове „Пенсио-
нер” и др.

* Реализиран приход от данък МПС 
в размер на 291 661 лв., изплатена 
сума за чакълиране и асфалтиране – 
429 103 лв.

* Приходи от такси детски ясли и 
градини – 70 232, направени разходи 
за издръжка на детските заведения 

– 769 367 лв.
* Събрани такси за Домашен со-

циален патронаж -37 985 лв., израз-
ходвани 165 980 лв.

Изпълнение на разходите:
Разпределението на разходите по 

функции е както следва:
- общо държавни служби – в раз-

мера на тези средства се включват 
организирането и провеждането на 
избори, средства за обезпечаване 
на трудовия ресурс зает в адми-
нистрацията и общинския съвет и 
тяхната издръжка в размер на 1 547 
076 лв.;

- отбрана и сигурност – 172 067 
лв. са усвоени за организиране дей-
ностите по вътрешната сигурност 
и отбранително-мобилизационната 
подготовка, за работа на комисия-
та за Противообществени прояви 
на непълнолетни и обществени въз-
питатели;

- образование – 5 402 413 лв. за 
обезпечаване на средства за запла-
ти и осигурителни плащания, из-
дръжка и капиталови разходи;

- здравеопазване – 197 358 лв. 
ФРЗ на медицинските сестри в дет-
ските градини и здравните кабине-

ти по училища, здравни медиатори 
и млечна кухня, както и тяхната 
издръжката и капиталови разходи;

- социално осигуряване, подпома-
гане и грижи – 680 503 лв. Основни-
ят контингет на хората ползващи 
се от тази услуги са пенсионери, 
хората в неравностойно положе-
ние, хора с ниски доходи, с трайни 
увреждания, за които е трудно да 
посрещат ежедневните си разходи 
без грижа и подкрепа;

- жилищно строителство, благо-
устройство и комунално стопан-
ство – 1 906 337лв. В тази група са 
отчетени разходите за БКС, В и К, 
улично осветление, екология, чисто-
та, изграждане, ремонт и поддържа-
не на уличната мрежа;

- почивно дело, култура, религи-
озни дейности и спорт – 524 983 
лв.вкл. почивно дело и социален от-
дих, спортни бази и спорт за всички, 
читалища, Исторически музей, рели-
гиозни дейности, други дейности по 
културата; 

- икономически дейности – 1 378 
753 лв. за Общинско горско пред-
приятие, служби и дейности по под-
държане, ремонт и изграждане на 

пътища, дейности по транспорта, 
общински пазари и тържища.

Разпределение на разходите по па-
раграфи:

1. Заплати – 36,24%
2. Др. възнаграждения и плащания 

– болнични работодател, обезщете-
ния при пенсиониране, СБКО, работ-
но облекло /5,05%/

3. Осигурителни вноски – 7,89%
4. Издръжка – 31,01%
5. Социални разходи – 1,36%
7. Субсидии – 3,53%;
8. Капиталови разходи – 15,28%
Разпределение на капиталовите 

разходи по параграфи:
1. Компютри – ДД 11191 лв., МД 

3390 лв.;
2. Др. оборудване, машини и съо-

ръжения – ДД 2500, МД 4266 лв.
3. Транспортни средства – МД 

29166 лв.
4. Стопански инвентар – МД 1032 

лв.
5. Изграждане на инфраструктура 

– 49 400 лв.
6. Основен ремонт – ДД 953 987 

лв., МД 606 143 лв.
7. Изграждане сгради – МД 6 354 

лв.

След направен анализ на отчета 
на Бюджета за 2016 г., бяха посоче-
ни следните изводи:

Собствените приходи са недос-
татъчни за финансова самостоя-
телност на Община Ихтиман. Об-
щината, като цяло, покрива своите 
разходни отговорности за местни 
дейности; бюджетното салдо е по-
ложително. Също така, общината 
рационално използва разполагаеми-
те ресурси и няма задължения към 
финансови институции и има ефек-
тивни системи за финансово упра-
вление и контрол. Община Ихтиман 
не разполага с голям капацитет за 
създаване на местни икономически 
ресурси и акумулирането на капитал 
– бе посочена алтернатива - привли-
чането на външни инвеститори и 
средства. Общината е с работеща 
администрация, която е с потен-
циал за справяне с нарастващите 
изисквания.

Предстои, на основание чл. 21, 
ал. 1, т 6 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 
и ал.2 от ЗПФ, Общинския съвет да 
приеме отчета на „Бюджет 2016” на 
следващата си сесия, насрочена за 
28.07.2017 г.
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В УНИКАЛНА КНИГА С НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 
ПРИСЪСТВАТ ЧЕТИРИ ИМЕНА, ПОЗНАТИ НА ВСИЧКИ НАС

Детска градина „Здравец” 
участва в лятна 

творческа работилница

Из живота на учителите – пенсионери, 
членове на клуб „Младост 2”

В периода 26 - 30.06.2017 г. в 
Детска градина „Милка Диманич“, 
гр.Власотинце, Република Сърбия 
се проведе девета лятна твор-
ческа работилница, която събра 
стотици деца и учители от дет-
ски градини от 12 града в Сърбия. 

За първи път участие взеха 
директори, учители, деца от Бъл-
гария, след получена покана от 
Директора на детското заведение 
Снежана Филипович. Привилегия 
е участието на г - жа Ваня Коле-
ва - Директор и децата Елеонора 
Петкова и Петьо Петков от група 
„Калинка” в Детска градина „Здра-

На 29-ти юни 2017 год. посетихме резиденция „Детели-
на”, център за здраве, грижи и дълголетие в с. Подгорие, 
общ. Костенец. На този ден православната църква почита 
паметта на апостолите Петър и Павел, които тя нари-
ча: Първовърховни, Първопрестолници и вселенски учители. 
Свещеното Писание и Преданието възхвалява трудовете и 
мъченическата смърт на апостолите. Петър – като друго-
земец в Рим, бил осъден на кръстно разпятие на 29-ти юни 
67 год., а Павел като римски гражданин – бил посечен с меч 
на 29-ти юни 67 год. 

     Със съзнанието, че „Има само едно истинско богат-
ство и то е общуването между хората”, Антон дьо Сент 
Егзюпери заедно с възрастните хора и служителите на цен-
търа за здраве, грижи и дълголетие, почетохме паметта 
на апостолите Петър и Павел. Спазвайки народния обичай 
поднесохме баница, кекс и цветя. Създаде се приятна ат-
мосфера на общуване, видяхме сълзи в очите им и радостни 
усмивки.

      Собственичката на резиденция „Детелина” – София Мирчева разказа, че грижата към възрастните хора, с нежност 
и любов, се превръща в нейна мисия. След като е управлявала строителен бизнес, г-жа Мирчева създава резиденция „Де-
телина” – щастлив пристан за златна възраст, център за здраве, грижи и дълголетие.

      Разгледахме резиденцията – изградена по белгийски стандарт. Разполага с: лекарски кабинет, салон за рехабили-
тация, физиотерапия, библиотека, кът за компютри и връзка с интернет, зали за хранене, концерти, изложби, гости 
и празненства. Спалните помещения – оборудвани със съвременни мебели и самостоятелен хигиеничен възел – бяха 
с безупречна хигиена. Обширна градина за отдих и разходки в екологично чисто, тихо и спокойно място. Панорамната 
гледка към долината на р. Марица, Белмекен, Рила планина, създава спокойствие, прекрасно естетично чувство, хармония 
и красота. Впечатлени бяхме и от професионалните грижи и отношение на персонала към възрастните хора, а нас – гос-
тите, посрещнаха с най-топли чувства. Посетихме храма,в близост до резиденцията, построен през 1893 год., наречен 
„Св. Никола”, ремонтиран от г-жа Мирчева през 2016 год.

    Възхитени и удовлетворени тръгнахме към фермата за щрауси „щраусово забавление”, гр. Долна баня. Тук видяхме 
щрауси от вида „черен-африкански”. Към фермата има действащ ресторант, където могат да се опитат щраусов омлет 
и пържола. Има и магазин за сувенири – щраусови пера, яйца, обувки и дрехи. За съжаление не бяхме възнаградени с атрак-
тивен „танц на любовта”, изпълнен от мъжки щраус, който обича да е в компания с гостите. Изморени, но удовлетворени 
посетихме Костенски водопад – природна забележителност, най-значимата природно – туристическа атракция в общ. 
Костенец. Височината на пада на водата е 10-12 метра. В скалите, до водопада е била изкопана баня с топла минерална 
вода, разрушена при земетресение. Водопадът е описан от Иван Вазов през 1917 год. в творбите му: „Какво пее плани-
ната” и „Костенец – пътни бележки”.

     Този ден остави скъп спомен у нас!
      Изказваме най-сърдечна благодарност към г-н Иван Терзийски за удобния, с климатик превоз и на шофьора – г-н 

Димитър Терзийски, за коректното, етичното и уважително отношение към нас – възрастните хора.

Председател: Л. Фетфаджиева

На официална церемония, която се 
проведе в пленарната зала на Народ-
ното събрание на 27 юни, отличия 
получиха лекари, на които пациенти-
те се доверяват. С плакети бяха на-
градени четирима специалисти от 
Ихтиман, имена, познати на всички 
нас: д-р Станю Янков, д-р Димитър 
Янков, д-р Георги Янков, д-р Стефка 
Янкова.

На 27 юни на пазара излезе и кни-
гата „Лекарите, на които вярваме 
– 2016”.

„Новото издание на книгата „Ле-
карите, на които вярваме” е и най-
голямото досега – съдържа 409 
имена на специалисти от различни 
профили в медицината в България. Те 
са поставени в благородната класа-
ция от пациентите – не само заради 
професионализма им, но и защото са 
спечелили доверието на лекуваните 
хора. Да вярваш на лекаря си, е поло-
вината от пътя към успеха на всяко 
лечение, казват старите доктори.

Инициативата на в. „24 часа” 
стартира през 2011 година, когато 
доверието между лекари и пациенти 
бе тръгнало критично надолу. Целта 
на нашата кампания е да покажем, 
че то не може и не трябва да бъде 
изгубено заради отделни случаи на 
спорни действия от страна на ме-
дици. Горчивина остава и след за-
честяващите случаи на агресия от 
страна на пациенти към лекари. В 
заздравяването на доверието тряб-

ва да участваме всички, защото 
добрите лекари са част от нацио-
налното богатство. В последните 
години те избират други европейски 
страни поради по-добрите условия 
за работа и развитие на медицин-
ските кадри.

Бъдещето и у нас може да бъде 
предвидимо, младите български ле-
кари тук имат дори по-добри шан-
сове за напредък в кариерата, сочат 
примери от инициативата „Лекари-
те, на които вярваме”. Тя специално 
се обърна към младите лекари през 
2016 година, като постави в цен-
търа на общественото внимание 
номинирани от колегите им млади 
медици. Днес и те са част от кни-
гата, някои вече са със специалност 
и докторска степен. Дали е възмож-
но? Даже е естествено, щом рабо-
тят в болниците, които ги ценят и 
им осигуряват поне толкова добри 
възможности за развитие, колкото 
в съответстващите европейски 
центрове. Медицината е екипна ра-
бота и лекарят е най-успешен, а па-
циентът – най-сигурен, когато зад 
гърба им стои стабилна структу-
ра. Да си пазим и добрите болници, 
също е инвестиция в бъдещето.

В този том на „Лекарите, на кои-
то вярваме” са отразени номинации 
до пролетта на 2017 година. В. „24 
часа” е отворен за следващите име-
на на добри лекари. Информацията 
за всички тях ще е достъпна и на 

здравния ни сайт 24zdrave.bg чрез 
най-добрата търсачка за лекари, 
медицински центрове и болници” – 
пише в предговора на книгата си в. 
„24 часа”.

Доверието е най-дефицитната 
стока в България, и за разлика от 
други професии, в здравеопазването 
то не се купува и няма цена, обър-
на се към лекарите министърът 
на здравеопазването проф. Николай 
Петров и допълни:

„Именно това доверие ви доведе 
в тази зала. Това не са просто ди-
пломи, закачени на стената, това е 
оценка за вашия труд, за признани-
ето към вас като личности и като 
специалисти.“ 

Министър Петров призова при-
състващите да търсят заедно 
решения, защото това е най-ефек-
тивният начин за справяне с пробле-
мите. По неговите думи липсата на 
специалисти в страната се дължи 
на големия брой лечебни заведения, 
специализациите, на нежеланието 
на голяма част от специалистите 
да работят на определени места, 
свързани с лични, битови, финансови 
и всякакви други фактори. Ще тър-
сим решение чрез Наредбата за спе-
циализациите и чрез тясна работа 
с общинските власти, допълни още 
министърът.

Д-р Станю Янков – Хирург в МБАЛ 
– Ихтиман, управител на АИСМП по 
хирургия. Завършва медицина във 

ВМИ – Пловдив през 1970 г., има спе-
циалност хирургия, специализирал в 
Москва и Виена. В практиката си се 
занимава с обща и коремна хирургия, 
има близо 50-годишен опит, който 
изкарва в ихтиманската болница. 
Още през 70-те години внедрява 
непознати дотогава хирургически 
методи и практики, които и до днес 
продължава да обновява с непрекъс-
натото си самообучение. Най-важно 
за д-р Станю Янков е отношението 
към пациента.

Д-р Димитър Янков –Началник на 
хирургично отделение в МБАЛ - Их-
тиман. Завършва медицина в МУ – 
София през 1997 г. Има специалност 
по хирургия (2010 г.) Специализирал е 
лапароскопска хирургия, занимава се 
с обща и коремна хирургия.

Д-р Георги Янков - Асистент в 
белодробна болница „Света София”. 
Завършва медицина в МУ – София 
през 1995 г. Има две специално-
сти – хирургия (2002 г.) и гръдна 
хирургия (2008 г.). Специализирал е 
торакоскопска хирургия в Инсбрук, 
Австрия, Любляна и Марибор, Слове-
ния. Лекува основни заболявания на 
органите в гръдния кош и корема. 
Има 20 публикации в наши и чужди 
издания.

Д-р Стефка Янкова - Педиатър в 
Клиниката по нефрология и хемоди-
ализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван 
Митев” ЕАД – София. Завършва ме-
дицина в МУ – София през 2004 г., 
има специалност по педиатрия и 
шест години работи в МБАЛ – Их-
тиман.

вец”, гр.Ихтиман. Тази иновативна 
практика е възможност за децата 
да се социализират в непозната 
среда, да се учат на нови неща, 
както и за колеги, работещи в 
детските градини за обмяна на 
опит.

Всички участници се потопиха в 
приятна атмосфера, създадоха се 
нови и добри междусъседски прия-
телски отношения, обмен на добри 
практики и опит чрез художест-
вено и емоционално изразяване. 
Възхитени сме от организацията 
на екипа, професионализма и добре 
реализираната програма. Всеки 
ден беше един празник за всички, 
изпълнен с песни и танци, общу-
ване, учене чрез правене. Беше 
предоставена възможност да на-
учим повече за пространството и 
изкуствата, прилагане на различни 
техники и използване на различ-
ни материали. Изработихме Мис 
Ихтиманска шопкиня и редица ин-
дивидуални и колективни творби, 
които намериха своето място в 
изложбата.

На заключителната официална 
вечер бяха връчени грамоти за 
Детска градина „Здравец” и персо-
нално за децата - участници, как-
то и удостоверение на Директора 
за обучение и участие в пленера.

Ваня Колева
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Проект „Последвай ме навън / Follow me outside” започва!

ЛК „МАРАТОН” - ШАМПИОНИ НА XXII ДЪРЖАВНИ ИГРИ 
НА СПОРТИСТИТЕ ОТ МАЛКИТЕ СЕЛИЩА

Пожарната опасност 
по време на жътве-

ната кампания

Златен медал за 
Надежда Георгиева

УВЕДОМЛЕНИЕ

НПО „Център за бъдещо разви-
тие” кандидатства по Национална 
програма за изпълнение на младеж-
ки дейности по чл.10а от Закона за 
хазарта за 2017 г. по направление 
№3 „Активизирай младите”. Про-
ектното предложение „Последвай ме 
навън/Follow me outside” бе одобрено. 
Финансирането е от Министерство 
на младежта и спорта. 

Целта на проекта „Последвай ме 

На 12 и 13 юли в Община Дългопол 
- Аспарухово се проведе състезание 
по лека атлетика от Държавните 
игри на спортистите от малките 
селища.

Лекоатлетически клуб „Маратон” 
гр. Ихтиман участва с два отбо-

навън/ Follow me outside” е младите 
хора да бъдат по-организирани, от-
ворени към комуникацията „очи в 
очи”, по-загрижени за природата, за 
собственото си здраве и физическо 
развитие. Намерението ни не е изця-
ло откъсване от web-обществото, 
защото и то разполага със своя-
та полезност. Искаме да насочим 
младите хора към оптимизиране 
на времето, което прекарват в со-

ра - момчета и момичета. Нашите 
състезатели завоюваха общо еди-
надесет медала, две купи и грамо-
ти за двата отбора.

В отборното класиране нашите 
момчета постигнаха голям успех, 
класирайки се на първо място като 

циалните мрежи с времето, което 
отделят за общуване с приятели, 
разходки сред природата и спортни 
занимания. Сами да осъзнаят необ-
ходимостта от планиране на сво-
бодното си време прекарано в мре-
жата и извън нея. Искаме да покажем 
на младите хора колко по-различно 
може да е общуването един с друг. 
Членовете на НПО „Център за бъде-
що развитие” с по-богат житейски 

оставиха зад себе си традиционно 
силния отбор на Ракитово. Първо 
място и златни медали спечелиха 
Петър Димитров в дисциплината 
тласкане гюле, Петър Спасов - скок 
дължина и щафетата 4 по 100 м 
в състав: Петър Спасов, Стефан 
Стефанов, Любослав Христосков и 
Емил Динев. Нашата щафета беше 
най-бърза, без конкуренция и събра 
овациите на публиката. Второ 
място и сребърен медал в дисци-
плината 800 м спечели Димитър 
Стоименов, трето място и брон-
зов медал за Даниел Йорданов на 
тласкане гюле.

Момичетата ни се класираха 
втори в отборното класиране, от-
стъпвайки само на момичетата 
от Костенец. Нашите момичета 
бяха по-малки от определената 
възраст, но въпреки това се бо-

опит могат да предложат интерес-
ни и полезни за подрастващите идеи 
и да ги реализират в съвместни ини-
циативи. Очакваме резултати като: 
мотивация и инициативи на ангажи-
раните с проекта младежи от 15 г. 
до 29 г. , участието им в публични 
мероприятия и работа е екип, отго-
ворност към самите себе си и към 
другите, възможност за излагане на 
собствената гледна точка.

риха във всяка една дисциплина и 
успяха да вземат медали. На първо 
място и със златен медал в дисци-
плината тласкане гюле е Виктория 
Василева. На 800 м второ място и 
сребърен медал за Биляна Николова 
и трето място и бронзов медал 
за Цветелина Закева. Трето място 
и бронзов медал в дисциплината 
скок височина за Виктория Кирова 
и отново бронзов медал за Биляна 
Николова на 100 м. Щафетата 4 по 
100 м се класира на трето място 
с бронзови медали. На постовете 
бягаха :Виктория Кирова, Белослава 
Димитрова, Цветелина Закева и 
Биляна Николова.

Децата ЛК „Маратон” показаха 
много добри резултати и с тяхна-
та треньорка Цвета Минкина пред-
ставиха достойно гр. Ихтиман.

Уведомяваме всички, които ще 
вземат участие в жътвена кампания 
2017 г., че тази година до участие 
в жътвената кампания 2017 г. ще 
се допуска само земеделска техни-
ка, която е получила „Становище за 
допускане на земеделска техника до 
участие в жътвена кампания” Прило-
жение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4 от 
Наредба № 8121з-882/2014 г. обн. ДВ 
бр. 100/2014. Същото се издава на ос-
нование подадено Искане до органите 
за ПБЗН, представен документ за пла-
тена държавна такса съгласно Тарифа 
№ 4 на стойност 27 лв. и копие на 
документ от извършен годишен или 
периодичен технически преглед на зе-
меделската техника. Необходимо е да 
се знае, че Становището се издава в 
срок от 14 дни от датата на получа-
ване на Искането, но не по-малко от 8 
работни дни. 

Голяма отговорност за недопускане 
възникването на пожари в полският 
фонд носят механизаторите и вода-
чите на моторни превозни средства, 
взимащи участие в жътвената кам-
пания. Те трябва да започват работа 
на полето само след като масивът е 
парцелиран, а машините се намират 
в пълна техническа и пожарна безо-
пасност. Селскостопанските машини 
и другата техника се комплектуват 
с необходимите противопожарни 
уреди и съоръжения. Водачите тряб-
ва да поддържат ред и чистота на 
работните места и своевременно 
да почистват двигателите, акумула-
торите, искрогасителите, гориво- и 
маслопроводите, електрическите 
проводници и други уязвими в пожарно 
отношение възли от наслоения прах, 
горими растителни отпадъци, масло 
и др. ежедневно!

Напомняме, че паленето на сухи 
треви и стърнища е основна причина 
за възникването на пожари в полския 
фонд и нормативните актове кате-
горично забраняват това. На нару-
шителите ще се търси най-строга 
адиминстративно-наказателна отго-
ворност!

Н. Найденова,
мл. инспектор

РСПБЗН - Ихтиман

На 24 юни в Пловдив се проведе 
Национален шампионат по лека 
атлетика за ветерани.

Състезателката на Лекоатле-
тически клуб „Маратон“ Надежда 
Георгиева спечели златен медал в 
дисциплината скок височина при 
жените в групата на 40-45 го-
дишните.

Надежда се подготвяше упо-
рито и продължително за това 
състезание- сподели Цвета Мин-
кина, неин треньор.

През есента предстои участие 
на Надежда Георгиева в Балкани-
ада за ветерани. Пожелаваме й 
успех!

ЗП СТАНИМИР БОЖИЛОВ  
Ви уведомява за инвести-
ционното си намерение 
за СКЛАД ЗА КАРТОФИ 
в ПИ 082052 ЕКАТТЕ 

29338 в землището на 
с. Живково, м. Чифлика, 

община Ихтиман.

ОБЩИНА ИХТИМАН
организира приемни за хора с увреждания със следните дейности:

1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания според придобитите заболявания:
-диабет; -заболявания на опорно-двигателния апарат; -сърдечно-съдови заболявания;
2. Безплатни консултации и съдействие за разрешаване на социални и здравни проблеми според при-

добитите увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и неговия правилник;
3. Безплатни консултации и съдействие за предоставянето на нужните медицински изделия според 

увреждането с цел облекчаване условията на живот и адаптиране.
ПРИЕМНИТЕ ЗА ГРАД ИХТИМАН СА:
Всяка събота от 9:30 до 12:00 ч. в Клуба на пенсионерите в читалището
Всяка сряда от 9:30 до 12:30 в Болницата – сградата на регистратурата.
ПРИЕМНАТА ЗА СЕЛО ВАКАРЕЛ Е ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 09:00 ДО 13:00 ЧАСА В КМЕТСТВОТО
Затруднените лица могат да изпратят свой представител, като представят копия от медицински 

документи удостоверяващи заболяванията /ТЕЛК, епикризи и други.


