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ГОДИНА С РЕАЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩИНА 

ИХТИМАН 
 

 2008 година като първа година от 4-годишния 
мандат е успешен старт за изпълнение на приетата 
отговорна програма за развитие на направления, по 
които се работеше.  
Изпълнение на програмата за енергийна ефективност 
и подобряване на материалната база на училищата и 
детските градини.  
Изграждане на топлоцентрала и седем километрова 
топлопреносна мрежа.  
Монтиране на абонатни станции в обществени 
сгради, училища, детски градини и болницата.  
Изграждане на отоплителни система в 
ОУ”Д.Дебелянов”, подмяна на радиатори в СОУ “Хр. 
Ботев”, доставка и монтаж на нов котел за биомаса в 
ОДЗ “Здравец”.  
Откриване на соларен парк с мощност 1 мегават от 
“СънСървиз” ЕООД в с. Пауново.  
Окончателно разплащане на първия проект за улично 
осветление в общината.  
Подобряване на водоподаването в населените места.  
Подмяна на над 6 км водопроводна мрежа, подмяна 
на водоподаването на абонатите, монтиране на 
спирателните и противопожарните кранове в гр. 
Ихтиман – 580 000 лв.  
Подмяна на водопровод в с. Веринско – 45 000 лв.  
Довършване на водопров. в с. Венковец – 38 525 лв.  
Водоснабдяване на кв.”Изток” – 57 000лв.  
Ремонт на водопровода Габра – Вакарел - 60 000 лв.  
Водоснабдяване на махала Любница - 35 576 лв.  
Благоустрояване на улични платна и тротоари. 
  

 
Новострояща се фабрика за замразени тестени изделия 

Продължава на стр.3  

ДАРЕНИЕ ЗА ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ” 

 
 

На 20.12.2008г. чи      
лище „Заря”получи да 
рение от председате ля 
на Македонския научен 
институт проф. д-р 

на ист.науки Трендафил Митев над 100 тома 
историческа и друга родолюбива литература. Ин 
терес представляват томовете за история на освобо 
дителното движение в Македония, съчинения на 
Кузман Шапкарев,подарени от сина му проф. 
Петър Шапкарев, съчинения на Коста Църнушанов, 
както и други ценни издания на Македонския 
научен институт. Предоставените книги ще се 
ползват от ученици, студенти и любители на 
историческото и патриотично четиво.   

ФИЛМОВА ПРЕМИЕРА НА НОВА ВЕРСИЯ НА 
„ГЕРАЦИТЕ” 

 

На 20.12.2008г. в салона на чита 
лище „Заря” се състоя премиера 
на новата киноверсия по повест 
та „Гераците” от Елин Пелин. 
Филмът е режисьорски дебют на 
актьора Максим Димов и е спон 
сориран от Община Елин Пелин. 
На филмовата премиера присъс 
твуваха зам.кметът на Елин  

Пелин - Д-р Пиликова и зам.кметът на община Ихти 
Ман – Борислав Колев. Пред присъстващите вакарел 
ци отново оживяха героите с актуалните си и за днеш 
Ното време мисли и действия. Проявата бе 
организирана съвместно с кметсво Вакарел и Ротари 
клуб. Ихтиман. 

НОВА ГОДИНА НА ПЛОЩАДА 
  
 За втора поредна година кмитство Вакарел и 
читалище „Заря” организират посрещане на новата 
година на площада. Народното веселие започна около 
23.30 часа. Всички заедно чуха пожеланията на 
Президента на Република България и националния химн. 
Новата 2009г. Бе посрещната с продължителни 
илюминации и фойерверки. Присъстващите жители на 
селото вдигнаха наздравици и изпиха по чаша червено 
вино, като си пожелаха здраве и късмет през новата 
2009г. Като акцентите бяха, че всички заедно можем да 
превърнем Вакарел в по-добро място за живеене. 
Веселието продължи дълго, като всички се наловиха на 
кръшно българско хоро. 



УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА ХОРА С 
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ И 

САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА  
          
  В Дирекция “Социално подпомагане” Ихтиман от 20.11.2008г. 
стартира набирането на заявления от кандидат-потребители за 
ползване на услугата “Личен асистент” и за кандидати за лични 
асистенти в рамките на проект “Социални услуги за качествен 
живот” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 
051РО001/07/5.2-02 „Усъвършенстване и подобряване на услугата 
личен асистент за хора с различни видове увреждания и 
самотноживеещи хора” по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси 2007 - 2013”, финансирана от Европейския 
социален фонд.  
Социалната услуга се реализира на територията на общините 
Ихтиман и Костенец.  
Целите на проекта са:  
• Подобряване качеството на живот и грижа за лица с тежки 
заболявания и увреждания, и самотноживеещи хора, чието 
самообслужване е невъзможно.  
• Подобряване качеството на живот на семейства, в които има 
лица/деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, 
чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в 
реалния пазар на труда, с акцент върху възможностите за 
реализация на жените.  
• Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи 
на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално 
включване, чрез превенция на риска и реинтеграция, в случаите, 
в които услугата е предоставена на лица, изведени от 
специализирани институции.  
• Разширяване териториалният обхват и повишаване качеството 
на живот чрез предоставяне на индивидуално ориентирани 
социални услуги .  
• Повишаване на професионалните умения и мотивация на 
личните асистенти.  
Целева група:  
• Хора с трайни увреждания или тежки заболявания, които не 
могат да се самообслужват и да организират самостоятелно бита 
си (приоритетно да се включват деца с увреждания).  
• Самотно живеещи хора с тежки заболявания и/или трайни 
увреждания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват 
сами .  
• Семейства или членове на семейства, които поради 
продължителната грижа за болните си близки са загубили 
социалната си активност.  
Желаещите да ползват услугата или техни законни представители 
подават заявление по образец. Заявлението е придружено със 
следните документи:  
• документ за самоличност на лицето или законния му 
представител – настойник, родител, попечител - за справка;  
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или 
други медицински документи, удостоверяващи здравословното 
му състояние  
В обхвата на Проекта не попадат хора, които:  
• Са настанени в специализирани институции за предоставяне на 
социални или здравни услуги.  
• Ползват услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” или 
„Домашен помощник” по Национални програми, или по 
програми, финансирани от други източници или по друг ред.  
Дейност „Личен асистент” ще бъде предоставяна на пълен и 
непълен работен ден от безработни лица, пенсионери и студенти. 
За дейността се наемат търсещи работа лица и/или членове на 
семействата на обслужваните, обучени за предоставяне на 
подобен вид индивидуално ориентирани услуги.  
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№ 251  Актуализация Бюджет 2008  
№ 252 Вътрешни корекции в Бюджет  2008 
№ 253 Безлихвен заем ПУДООС 
№ 254 Предоставяне на помещение под 
наем с. Вакарел 
№ 255 Продажба на имот с. Вакарел, УПИ 
VIII в кв. 
№ 256 Продажба на имот с. Вакарел, УПИ 
ІХ в кв.62 
№ 257 Продажба на имот № 066217 в 
местност “Караач 
№ 258 Конкурс за монтиране на 
преместваемо съоръжение 
№ 259 Безвъзмездно предоставяне на 
помещения за РПУ Ихтиман 
№ 260 Промяна на продажни цени на 
апартаменти 
№ 261 Промяна на продажни цени на 
апартаменти 
№ 262 Промяна на продажни цени на 
апартаменти 
№ 263 Промяна на продажни цени на 
апартаменти 
№ 264 Промяна на продажни цени на 
апартаменти 
№ 265 Наем кооперативен пазар 
№ 266 Публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на общински имоти 
№ 267 Промяна в наредбата за условията и 
реда за установяване на  
жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински 
жилища. 
№ 268 Наредба за управление на 
общинските пътища 
№ 269 Правилник на обществения 
посредник 
№ 270 Конкурс за обществен превоз на 
пътници 
№ 271 Промяна в Наредба № 1 
№ 272 Протестна декларация 
№ 273 Предложение за “Сирфан” АД 
 

 
 
 
 

ТЕЛЕФОН 112 И ОТ ВАКАРЕЛ 
На телефон 112 звъним при: 

Пожари 
Наводнения 
Спешни медицински случаи 
Смерч (ураганни ветрове) 
Земетресения 
Катастрофи 
Промишлени аварии и други замърсявания 
Радиация 
Зимни бури  
Съмнения за антракс или други биологични 
агенти 
Други произшествия и инциденти 
Апелираме гражданите да използват 
тел.112 само при нужда. Всички 
обаждания се идентифицират и 
фалшивите сигнали се наказват с глоба. 
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С въвеждането на делегираните 
бюджети и оптимизиране на учи 
лищната мрежа община Ихтиман 
получи допълнително 440 хил. 
лв. за подобряване на материал 
ната база на приемните училища 
– СОУ”Хр. Ботев” и на ОУ”Д.Дебе 
лянов”. Делегираните бюджети 
допринасят за повишаване на от 
говорността в учебните и детски 
те заведения и същевременно уве 
личаване възнаграждението на 
педагогическия и помощен персо 
нал. Направени са първите 
сериозни стъпки към осигурява 
не на една съвременна материал 
на база в учебните и детските за 
ведения и усъвършенстване на 
учебния процес. Голяма е отго 
ворността, която поехме със съз 
даването и отварянето на Днев 
ния център за деца с увреждания.  
Подобряване хигиенизирането и 
извозването на битови отпадъци 
е един от най-болезнените въпро 
си за решаване. През 2008 г. 
проблемът беше свързан не тол 
кова със сметосъбирането, кол 
кото с извозването на отпадъци 
те. Високата цена на горивата 
чувствително завиши разходите 
за транспортиране на отпадъци 
те. Безразборното изхвърляне на 
битови и строителни отпадъци и 
никнещите като гъби нерегламен 
тирани сметища са основният 
фактор за лошото състояние на 
чистотата в общината. В тази 
връзка общинската администра 
ция без съдействието и разбира 
нето на проблема от населението 
сама не може да се справи. Какви 
са действията, които предприема 
общината да подобряване на 
хигиенизирането? Разширява се 
обхвата на населените места за 
сметосъбиране и сметоизвозване. 
След направено обществено 
обсъждане ОбС взе решение за 
получаване от ПУДОС на 
безлихвен заем от 180 хил. лв. за 
закупуване на 400 бр. съдове за 
битови отпадъци тип “Бобър”. 
Осигурихме съдове за разделно 
събиране на отпадъци. Завишен е 
контролът по места за създаване 
на нерегламентирани сметища. 
През 2008 г. се проведе за поре 
ден път фестивала “Майски дни 
на изкуствата”. Утвърждаващата 
се традиция разширява територи 
ята на художествената самодей 
ност и детско творчество. 

Подобрява се читалищната дейност в 
Ихтиман и Вакарел. Засилен е интересът в 
училищата и в детските градини. Увели 
чават се участията на наши състави в 
чужбина, което изгражда самочувствие и 
амбиция в собствените възможности на 
самодейците. Резултатът е все повече жела 
ещи да се включват в различните състави. 
По време на фестивала се изявяват още 
художници и дърворезбари от общината.  
През изминалата година за първи път в 
общината се проведе Тринадесетата спар 
такиада за спортистите от малките сели 
ща. Участваха над 1000 деца по 10 вида 
спорт от цялата страна. За 20 дни през 
месец юли Ихтиман беше спортен център. 
Това позволи да се подобри материалната 
база на стадион “Ботев”, на СОУ “Хр. 
Ботев” и на ОУ”Д.Дебелянов”. През 2009 г. 
община Ихтиман отново ще бъде домакин 
на поредната спартакиада за деца. Убе 
дени сме в полезността за общината и 
подрастващото поколение да се практи 
кува спорта и физическото възпитание.  
През 2008 г. се положиха доста усилия за 
подобряване на административното 
обслужване на гражданите. Работата с 
молбите и жалбите, услугите по граж 
данско състояние, данъчните услуги са на 
значително добро равнище. Без да сме 
задължени, в търговския отдел на общи 
ната се обслужват гражданите – клиенти 
на ЧЕЗ”България” АД, с което пестим 
времето на хората. В сайта на община 
Ихтиман редовно се отразяват актуалните 
събития. Тази форма на общуване 
администрация – граждани постоянно се 
разширява. В изминалата година се извър 
ши основен ремонт на сградата на 
Домашния и социален патронаж. За 112 
хил. лв съвместно с “Красива България” се 
подмени изцяло дограмата, санира се 
сградата, отремонтираха се кухнята и 
тоалетните. За подпомагане на здраве 
опазването общината отдели 60 хил. лв. за 
МБАЛ. С общински средства се закупиха 
две абонатни станции за болницата , 
детското отделение и за Бърза помощ с 
цел включване в централната топло 
фикация и гарантиране на добри условия 
за лечение. Факт в общината е вече и 
видеонаблюдението. Основни части от 
града се наблюдават чрез камери с висока 
резолюция. Директно информаци ята от 
тях се предава в полицията, която се 
съхранява и на запис. С казаното до тук не 
се изчерпва цялата дейност на община 
Ихтиман през изминалата година. Всяко 
едно кметство има какво да посочи за 
свършено през годината. За нас е важен 
пътят, по който сме тръгнали, а 
резултатите сочат, че това е правилната 
посока.  

Община Ихтиман 

 

През 2007 г. се извърши подмяна на 
водопровода на улиците в Ихтиман 
“Йордан Цонев”, “Еледжик” и “Парче 
вич”.За 2008 г. на същите улици са 
подменени бордюрите, асфалтирани 
са уличните платна и тротоари 
те.Частично са изкърпени улиците 
“Ал.Стамболийски” и “Гурко”. Подпо 
магане на бизнеса за развитие на 
общината и разкриване на нови работ 
ни места. Основните приходи в 
местния бюджет са от продажба на 
земя, с което се постигат две цели.  
Първата: Осигуряване на средства в 
бюджета за капиталови разходи 
/строителство, ремонти, изготвяне на 
проекти и пр./. Втората: Осигуряване 
на терени за фирми и предприемачи 
за изграждане на предприятия, тър 
говски центрове, зони за отдих и др.  
На продаден общински терен в 
Ихтиман се строи предприятие на 
унгарската фирма “Форнетти” за 
производство на замразени тестени 
изделия. Фирмата има 140 обекта на 
територията на страната. Пусковият 
срок на предприятието е 2009 г. с 
осигуряване на около 180 места.На 
продаден общински терен в земли 
щето на с. Веринско на площ от 64 дка 
до края на 2010 г. ще бъде изграден 
модерен търговски и хотелски ком 
плекс, който ще разкрие около 400 
работни места. Там ще се продават 
стоки на най-известните съвременни 
млади дизайнери. На продаден общин 
ски терен в землището на с. Живково 
/до язовир Бакър дере/ на 160 дка 
площ ще бъде изградено ваканционно 
селище. На терен с отстъпено право на 
строеж за 50 години в землището на 
общината Ихтиман ще се изгради 
вторият соларен парк на площ от 80 
дка и с мощност над 4 мегавата до 
края на 2009 г.В района на с. Вакарел 
ще бъде изградена база за произ 
водство и ремонт на соларни съоръ 
жения и обучение на кадри в тази об 
ласт. Това са по-значимите обекти с 
косвеното участие на община Ихти 
ман през 2008 г. , с изграждането на 
които ще се променят условията за 
труд и живот. Въвеждане на делеги 
рани бюджети в училища и детски 
градини. От 2008 г. община Ихтиман 
въведе делегираните бюджети в 
училищата. В тази връзка се оптими 
зира и училищната мрежа, като с 
решение на Общинския съвет се 
закриха ОУ”Св. Климент Охридски” в 
с. Живково и НУ “Д. Милчев” – 
Ихтиман. Сградата на НУ “Д.Милчев” 
се предостави на ОУ”Д.Дебелянов”.  
 



4                              БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ”  Януари  2009г. 

 
                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
                                                              
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Материали за броя и текстове на малки обяви за публикуване на страниците на бюлетина се приемат до двадесето число на месеца в   
информациония център при читалище „Заря”.  За съдържанието на авторските материали  редакционния екип не носи отговорност. Не се 
побликуват материали съдържащи лични данни по смисъла на закона и такива подбуждащи към всякакъв вид дискриминация, към насилие или 
рушащи общоприети морални ценности.  Оригиналите на авторските материали  не се връщат. 

Оформление и печат  от екип на информационния център при читалище „Заря” със съдействиета на кметство Вакарел под редакцията на  
Станислав Владимиров. 

 

Сн. 3 

 
МОБИЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 

 
 
ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ СТАРТИРА ДЕЙНОСТТА НА МОБИЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ НА ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 
 

ЗА ВРЪЗКА - GSM 0889637705 ТЕЛ. 072484641 /10- 22 00 Ч./ 
 

БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ СПОРЕД 
СЪОТВЕТНОТО УВРЕЖДАНЕ. 

� ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ  
� СТЕЛКИ ЗА ДИАБЕТНО ТЯЛО     
� ПРОТЕЗИ ЗА ГОРЕН И ДОЛЕН КРАЙНИК   

БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРИ НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ И ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ И ПЕНСИОННИ 
ПРОБЛЕМИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
  
ПРИЕМНА: ВСЕКИ ВТОРИ   И ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК ОТ 9.30Ч. В ЧИТАЛИЩЕ „ 

ЗАРЯ“ 
 

Информационният център 
при читалище „Заря” 

предлага 

-ксерокопиране – 0,10лв. стр. 
 
-принтиране на документи – 
0,10лв. на страница. 
 
-компютърна обрабатка на 
докумен ти – 1.00лв. на страница 
 
-безплатен достъп до интернет. 
 
- изработка на некролози 
5 броя – 2.00лв. 
10 броя – 3.00лв 

 
За контакти : 

Пл.”Освобождение” №1 
Тел. 071432773 

Зафирова, Мишева 

КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ КОЛЕКТИВИ 
На 21 декември 2008г.  Читалище „Заря” организира коледен и новогодишен концерт. Пред вакарелските 
зрители,изпълнили до краен предел залата се представиха детските и младежки танцови състави с ръководител 
Ружка Пенева, фолклорна група с ръководител Гуна Иванова, формация за модерни танци с ръководител Надежда 
Ружинова и театрален колектив с ръководите Ирина Костова. За тези, които не присъстваха на събитието е нашия 
фоторазказ.  

                         
 

           
 
 

 


