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ПРОМЕНИ В МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ ЗА 2009г. 

 
Изменя се Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община 
Ихтиман както следва: 
Не се облагат с данък недвижими имоти с данъчна 
оценка до 2520 лв.  
Размерът на данъка върху недвижимите имоти се 
определя както следва: 
1.5 (едно и половина) на хиляда върху данъчната 
оценка на имотите на физическите лица и 
жилищните имоти на предприятията. 
2 (две) на хиляда върху отчетната стойност на 
недвижимите имоти на предприятията. 
Данък върху наследствата за братя и сестри и 
техните деца – 0,8 (нула и осем) на сто за 
наследствен дял над 250 000 лв.  
При дарение на имущество, както и в случаите по 
чл.44 ал.2 от ЗМДТ, данъкът се начислява върху 
оценката на прехвърляното имущество в размер на: 
0,8 (нула и осем) на сто – при дарение между братя 
и сестри и техните деца 
При възмездно придобиване на имущество данъкът 
е в размер на 2,4(две цяло и четири) на сто &:3 от 
ПЗР се изменя:  
за 2009 год. първата вноска по чл.11 от Наредбата 
се внася в срок от 1 март до 30 април. 
Утвърждава размера на такса битови отпадъци за 
2009 год. пропорционално на данъчна оценка или 
отчетна стойност на ДМА за сгради и земя както 
следва: 
Такса “Битови отпадъци” за жилищни имоти – 2.80 
промила от които: 
-Осигуряване съдове за смет, сметосъбиране и 
сметоизвозване – 1.8 промила 
-Обезвреждане на битови отпадъци в депа 
/сметища/ - 0.5 промила 
-Поддържане на чистота на териториите за 
обществено ползване – 0.5 промила 
Такса „Битови отпадъци” за нежилищни имоти на 
фирми, организации и предприятия – 6.00 промила 
от които: 
-Осигуряване съдове за битови отпадъци, 
сметосъбиране и сметоизвозване – 3.00 промила 
-Обезвреждане на битови отпадъци в депа 
/сметища/ - 2.00 промила 
-Поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване – 1.00 промил 
За 2009 год. първата вноска съгласно чл.17 от 
Наредбата за местни такси се внася от 1 март до 30 
април 

ТРЕТИ МАРТ НАЦИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 

 
Трети март – ден първи на новата 
българска държава. Трети март – ден 
последен от кървавите битки за ос 
вобождението на Родината от 
властта на “кървавия турски ятаган”.  
Трети март възкреси от пепелта една 
държава, дала твърде много за кул 
турно-историческото развитие на 
Европа и Света.Трети март – ден за 
размисъл за бъдещето на Отечес 
твото, който не трябва да разеди 
нява, а да обединява българите за 
бъдещето на децата ни. 

 
Вакарелци не получиха даром 
свободата си, донесена на върховете 
на пиките от  “солдатите” на  рот 
мистър Баранов от колоната на ген. 
Шувалов от отряда на ген. Гурко. 
Вековните дъбови гори помнят 
гордите дервенжии, които със своя 
непокорен дух не се примириха с 
положението си на рая, а извоюваха 
правото си на поданици със специ 
ален статут. Останките на Шарената 
черква и Пустосела помнят лумна 
лите пламъци и човешките писъци 

от кърджалийското време. Горуните 
в Крушовица, Яздирастовци и Мле  
чановци нашепват името на Атанас  
Делията, изтрил сълзите от много 
майчини и детски очи. Вбесени от 
желанието на гордите средногорци 
да живеят свободни “софтите и 
черкезите” изгориха селото през 
бунтовната 1876г., и за пореден път 
чрез огъня отмъстиха на вакарелци в 
навечерието на освобождението през 
декември 1877г.  Днес, ние наслед 
ниците на нашите непреклонни деди 
сме горди, че сме потомци на 
свободолюбив и героичен народ. 

 
И тази година, за пореден път в 
студения предиобед , на трети март 
вакарелското население се събра на 
площада в селото и сведе чело  пред 
паметта на загиналите за свободата. 
Песните, танците и стихотворенията 
на децата от съставите при чита 
лището дълго огласяха селото.  Съб 
ралото се множество хора за сетен 
път показа, трети март е издържал 
проверката на времето и винаги ще 
напомня на поколенията за въз 
кръсването на съвременна България.  

 
 
 



АКЦЕНТИ В РЕШЕНИЯТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА 

ИХТИМАН 
 
Допълва раздел VІІ на ” Наредбата  за 

определянето  и администрирането  местните 
такси и цени на услугите на територията на 
община Ихтиман “ като в чл.44  се създава  
нова ал.2 с текст ”За издаване на разрешително 
за търговия с тютюневи изделия се заплаща  
такса в размер на 20 лева”.  

Упълномощава кмета на общината да 
изкупи по цени определени от лицензиран 
оценител частта на имот № 78, парцел 5, кв. 12 
по плана на м. “Семковци”  от община 
Ихтиман от 494 кв.м. предназначена за 
озеленяване и да я обяви за публична 
общинска собственост съгласно чл.3 ал.2.т3 и 
чл.6 ал.2 от ЗОС. 

Да се преотреди  от публична в частна 
общинска собственост имот УПИ I в кв.29 
находящ се в с.Вакарел ,община Ихтиман, 
актуван с Акт за публична общинска 
собственост №523/08.02.2005г. Да бъде 
включен  към списъка с продажби за 2009г към 
Програмата за стопанисване и управление на 
общинската собственост ,УПИ I в кв.29 
находящ е в с.Вакарел. Възлага на кмета на 
Община Ихтиман да проведе публично 
оповестен конкурс за продажба на  имот. УПИ 
I в кв.29 находящ се в с.Вакарел ,община 
Ихтиман при цена ,  актуалната данъчната 
оценка на имота . Останалите условия да бъдат 
определени от Кмета на Община Ихтиман.  

Приема План-сметката на разходите за 
услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и 
обезвреждане на битовите отпадъци и 
поддържане на чистотата на територията за 
обществено ползване /по населени места, 
съгласно /Приложение  №1 и Приложение №2/ 
в размер на  508 124 лв. за 2009 г. 

 Дава съгласието  Община Ихтиман да 
кандидатства  с Проект “Изграждане  на 
комплексно водно решение с.Вакарел ,община 
Ихтиман “ по Оперативна програма “Околна 
среда 2007-2013 г” ,Приоритетна ос 1 по 
Процедура  с референтен № BG161РО005 
08/1.12/01/07 “Подобряване  и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации .” 

Приема за изграждане на регионално 
депо за битови отпадъци – регион Костенец 
следните площадки: 
-   Основна:  площадка  № 12       -    „Гуцал-
северозапад”;          
-   Алтернативни: площадка  № 13  –   „Гуцал- 
север” и площадка № 11       –    „ Ново село – 
югоизток” 

В прединвестиционното проучване за 
изграждане на регионалното депо да бъде 
включено и проучване за изграждане на 
претоварна станция на територията на Община 
Ихтиман  
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No. 274 от 19.12.2008 : 
Актуализация"Бюджет 2008"  
No. 275 от 19.12.2008 : Вътрешни 
корекции  
No. 276 от 19.12.2008 : Корекция в 
бюджета на СОУ"Хр.Ботев"  
No. 277 от 19.12.2008 : Корекция в 
бюджета на СОУ"Хр.Ботев" 
No. 278 от 19.12.2008 : Корекция в 
бюджета на СОУ"Хр.Ботев" 
No. 279 от 19.12.2008 : 
Преотреждане на УПИ ІV 
кв.9,с.Мухово 
No. 280 от 19.12.2008 : Конкурс за 
продажба на имот частна общинска 
собственост в местонстта "Дрънда" 
No. 281 от 19.12.2008 : 
Предложение за изкупуване на имот 
№78 ,парцел 5,кв.12 по плана на 
м.Семковци ,община Ихтиман 
No. 282 от 19.12.2008 : Публично 
оповестен конкурс за оповестяване 
право на строеж в имот УПИ ХХІ в 
кв.65 по ЗРП на гр.Ихтиман 
No. 283 от 19.12.2008 : Отдаване 
под наем на помещение намиращо 
се в сградата на общинската 
администрация 
No. 284 от 19.12.2008 : Промени в 
Наредбата за местните данъци на 
територията на община Ихтиман 
No. 285 от 19.12.2008 : Приемане на 
план -сметката за разходите за 
сметсъбирането 
No. 286 от 19.12.2008 : Промени в 
такса битови отпадъци 
No. 287 от 19.12.2008 : 
Кандидастване по проект за 
рехабилитация на пътната мрежа в 
общината 
No. 288 от 19.12.2008 : 
Кандидастване с проект по 
Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" 
No. 289 от 19.12.2008 : Участие на 
Община Ихтиман в партньорство -
МИГ  
No. 290 от 30.01.2009 : 
Актуализация на "Бюджет 2008"  
No. 291 от 30.01.2009 : 
Утвърждаване списък на 
изразходваните средства в"Бюджет 
2008"  
No. 292 от 30.01.2009 : Приемане на 
отчета на "Бюджет 2008" 
No. 293 от 30.01.2009 : Изплащане 
на парична помощ 
 

No. 294 от 30.01.2009 : 
Освобождаване управителя на 
"Хлебни издели"ЕООД и 
избирането на нов  
No. 295 от 30.01.2009 : Стратегия 
за управление с общинската 
собственост 
No. 296 от 30.01.2009 : Програма 
за управление и разпореждане с 
общинско имущество 
No. 297 от 30.01.2009 : Годишен 
план за ползване на дървесина от 
ОбГФ 
No. 298 от 30.01.2009 : 
Преотреждане на УПИ и 
продажба на същия в с.Вакарел 
No. 299 от 30.01.2009 : Допълване 
списъка за продажби с имот в 
с.Веринско и разпореждане с него 
No. 300 от 30.01.2009 : Тарифа за 
базисни цени за продажба на 
общински имоти 
No. 301 от 30.01.2009 : Тарифа за 
базисните минимални цени за 
отдаване под наем 
No. 302 от 30.01.2009 : Допълване 
в Наредбата за местни такси и 
цени на услугите 
No. 303 Допълнителни функции 
на ПК"Законност ,обществен ред 
и безопасност на движението "  
No. 304 от 30.01.2009 : Проект 
"Строителство на канализационна 
системя с.Черньово" 
No. 305 от 30.01.2009 : 
Регионално депо за битови 
отпадъци 
No. 306 от 30.01.2009 : Отпускане 
на помощ 
No. 307 от 30.01.2009 : 
Проект"Изграждане на 
комплексно водно решение 
с.Вакарел" 
No. 308 от 30.01.2009 : 
Партньорство в проект 
No. 309 от 30.01.2009 : 
Награждаване на столетници 
No. 310 от 30.01.2009 : Разходи по 
транспорт 
No. 311 от 30.01.2009 : Забрана за 
ползване на автомобил  
No. 312 от 30.01.2009 : 
Заприходяване на лек автомобил 
от директора на ПГ"В.Левски 
 
Пълния текст на решенията ще 
намерите на сайта на община 
Ихтиман: 
www.ihtiman-obshtina.com 
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Една сентенция казва „ Не 
дай си боже да живеем в променяща 
се епоха”, в контекста на тази мисъл 
, вашето лично мнение за това : 
Каква трябва да е визията на 
съвременната детска градина? 
  Всяка епоха поставя нови 
изисквания към всички  и за да 
отговорим на новите изисквания  
считам ,че визията на детската градина 
трябва да се промени в посока на 
подобряване на материално- 
техническата база, създаване на 
положителна атмосфера на доверие, 
взаимно уважение и подкрепа във 
връзката дете – учител- родител. 

Комуникацията с 
институциите е от съществено 
значение. Помагат ли ви? 
  Да, срещаме разбиране и  
откликват на нашите проблеми. 
Разбира се , винаги има какво да се 
желае още .  
 

 
  

В навечерието сме  на 
красиви пролетни празници Баба 
Марта, 3ти март, 8 ми март. 
Посланието, Ви към нашите 
читатели? 
 Естествено да сме здрави, да 
запазим своята уникална идентичност в 
глобализиращия се свят и разбира се на 
нас жените търпение  , чар и добро 
отношение . 

 

ИНИЦИАТИВА НА 
УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ 

 
Училищен екип, включващ  г-жа 

Мария Динева- директор на 
ОУ”Хр.Смирненски, с Вакарел,г-н Павел 
Нинолов- учетел по български език и 
литература,г-н Джейсън Ислас- доброволец от 
Корпуса на мира и г-жа Ирина Костова- 
учителка по английски език, разработиха 
проект за създаване на мултимедиен кабинет 
за задължителната и свободно избираема 
подготовка по всички учебни предмети  на 
всички ученици от първи до осми клас от 
ОУ”Хр. Смирненски, с. Вакарел. Ще бъдат 
обединени две стаи на третия етаж и ще бъде 
направен мултимедиен кабинет с различни 
кътове- по български език, биология, история, 
география, иизобразително изкуство и 
информационни технологии. Проектът ще 
бъде осъществен на няколко етапа, като ще се 
търси съдействието на  кметство Вакарел, 
читалище „Заря”-  с Вакарел, община 
Ихтиман,частни дарители и средства от 
Европейски фондове.Центърът на този нов 
кабинет ще е училищната библиотека. Г-н 
Джейсън Ислас и г-жа Костова организират  
предметна лотария за набиране на  средства за 
закупуване на енциклопедии и книги за 
учелищната библиотека по всички учебни 
предмети. Ще бъдат раздадени пет награди , 
като най- голямата е торта с формата на сърце 
на 13.02 .- по повод Свети Валентин.Г-н Ислас 
и г-жа Ирина Костова ще участват на семинар 
„Разработване на проекти” на 05 и 06. 02 в гр. 
Хисар където ще получат практични съвети . 
Семинарът  е организиран от Корпуса на 
мира. Всички учители и ученици  ще се 
включат в направата на този мултимедиен 
кабинет с различни мероприятия. През 
февруари ще наравят мартеници, през април 
ще приготвят тестени изделия. Май всички 
учители и ученици ще направят 
благотворителен концерт по случай 24 май. 
Всички тези мероприятия ще целят да се 
съберат средства за книги и енциклопедии за  
училищната библиотека. От 22.02 до 31.05. 
2009 година  ще се продават благотворителни 
билети  от 1лв. На възрастни хора, които 
искат да помогнат на училището. През месец 
юни г-жа Динева в информационния бюлетин 
„Вакарел плюс” ще съобщи  колко пари са 
събрани от дарители  и за какво са били 
използвани. Г-жа Динева ОУ” Хр. 
Смирненски”, хареса идеята на кампанията” 
Голямото четене” и иска да проведе такова и в 
нашето училище.Нека всеки да донесе 
любимата си книга в училище и да я дари на 
учениците. Отворете сърцата си  и подкрепете 
децата. 

Верни на задачита ни да Ви 
представим всички аспекти от живота 
във Вакарел днес Ви представяме едно 
интервю на нашата сътрудничка 
Миглена Мишева с Директорката на 
Целодневна детска градина “Слънчеви 
лъчи” 

 
Да започнем разговора с 

въпроса: От колко години се 
занимавате с деца? Разнажете ни? 
 Като директор с група работя в 
ЦДГ” Слънчеви лъчи” от петнадесет 
години. Въпреки напрегнатата работа , 
като администратор, работата с децата ме 
изпълва с много положителни епоции  а 
малчуганите ме карат да забравя за 
тудностите. 
Каква е тайната на работата с деца? 
 Тайната на работата с деца  се 
крие в обичта към децата, в умението да 
разбираш и откликваш  на тяхното 
емоционално състояние. 
Упявате ли да мотивирате родителите 
за участието им в разрешаването 
проблемите на детската градина? 
 Смятам , че педагогическия 
колектив работи по посока на 
взаимодействие и сътрудничество с 
родителите за разрешаването на 
проблемите на детската градина. Макар , 
че има какво още да се желае за 
подобряване на работата с родителите и 
тяхното участие в живота на детската 
градина. 

Проведените реформи и 
експерименти в образованието, 
поставиха нови изисквания към 
личността и възможностите на 
детските учители.Справяте ли се? 

Новите реформи и по точно 
делегираните бюджети поставиха нови 
предизвикателства пред нас относно 
разпределението на средства  и тяхното 
изразходване., но за да има средства 
трябва да има и деца а последните години 
броят на децата в с. .Вакарел намалява. 

МАЛЧУГАНИТЕ МЕ КАРАТ ДА ЗАБРАВЯ ЗА 
ТУДНОСТИТЕ. 



4                              БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ”  Март   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 

НОВИ КНИГИ В ЧИТАЛИЩ 
НАТА БИБЛИОТЕКА 
Бетселърът на Роберто Савиано 

„ Гомор”-  Мълчанието , обгръщало 
дейността на Камората е нарушено. 
Роденият в Неапол автор още 14 
годишен е набелязан от Камората за 
екзекуция.Целият му живот е отдаден на 
разобличаване на мафиотските кланове в 
Неапол. Неговото слово постига това , 
което държавата не е в състяние да 
направи. 

 
Рицарят Тамплиер. Рицар на 

храма. - Знаменитата трилогия на Ян 
Гиу определена ,като най значимото 
постижение в истори ческия жанр, по 
трилогията е заснета и най - скъпата 
кинопродукция правена в Европа. 
 

Заветът. Нино Ричи е създал 
един скандален вдъхновявящ роман , 
разказващ за епоха  на политическа 
нестабилност и духовна несигорност в 
затънтен край на Римската империя. 
Тайната за произхода на Иисус,  Мария, 
Мария Магдалина. 
 

Хан Кубрат. Величието на 
Фанагория. Ханът на България е 
изправен пред неутолимия ход на 
историята. Неговата млада и богата 
държава трябва да оцелее, пред вра гове, 
нова религия, нови разбирания. Написан 
от татарския романист Мусагит 
Хабибулен, историческия епос може да 
съперничи на романите на Антон 
Дончев, Фани Попова- Мутафова и Вера 
Мутафчиева. 

...ЗНАЙ СВОЙ РОД И ЕЗИК... 
БЕЗ АНАЛОГ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 

 
    

Тази година се навършват 1200 лета от 
присъединяването на нашия край Вакарел 
към пределите на България от хан Крум. 
По време на присъединяването Аспарухова 
България вече 128 години здраво е стъпила 
на Балканския полуостров и се е утвърдила 
като силна държава. Със завземането на 
София и софийския район хан Крум 
създава условия за обединяване на двете 
Българии, съществуващи по това време на 
Балканите – Дунавска България на 
Аспарух и България на брат му Кубер, 
създадена в Македония. Вакарелският край 
остава в територията на България до 
падането и под византийска власт на 
Василий ІІ.  
 Братята Асен и Петър оглавяват 
въстание срещу Византия, с което 
освобождават  северните територии на 
България. Още втората година след 
въстанието София и района се 
присъединяват към територията на 
Търновското царство.  

При Второто българско царство 
във Вакарелско най-голямата крепост е 
Дошевото кале. Това е пътна твърдина, 
разположена на площ от около 3 дка – част 
от отбранителните съоръжения, строени в 
западна Средна гора в този период.  

При Второто българско царство 
във Вакарелско най-голямата крепост 
 

е Дошевото кале. Това е пътна 
твърдина, разположена на площ от 
около 3 дка – част от отбранителните 
съоръжения, строени в западна 
Средна гора в този период.  

От запазените местни 
предания за нея се твърди, че е била 
населявана от латинци, криещи се от 
турците в продължение на около 300 
години след падането на българските 
земи под турска власт. Крепостта 
Дошевото кале остава единственото 
място в българските земи, запазило 
своята независимост за толкова дълъг 
период от време. Тази крепост е 
сравнително малка, но остава 
непревзета заради географското и 
разположение в дебрите на Средна 
гора и отдалечеността и от основните 
пътища и населени места в този 
период. Предадена от една циганка, 
около 1700 г. (преди около 3 
столетия) тя е унищожена от турците 
с артилерия. С това настъпва и краят 
на един героичен и в същото време 
достоен за възхищение период от 
борбата на народа ни срещу чуждото 
владичество.  
 

РУМЕН ДАМЯНОВ 

ПРОЕКТ “РОДОВА ПАМЕТ” 
 Читалище “Заря” с.Вакарел поставя 
началото на реализацията на проект за 
изработка на електронна страница за миналото 
и настоящето на с. Вакарел. На страниците на 
сайта ще бъде представено историческото 
минало на Вакарелската покрайнина, битът и 
поминъкът на вакарелското население, 
архитектурата на старата вакарелска къща, 
образци от словесното народно творчество, 
традиционните празници и обичаи. Местата и 
паметниците на православната култура. 
Апелираме към всички ония, които притежават 
стари фотографски снимки и материали да ги 
предоставят за побликуване на сайта. 
Материалите ще бъдат сканирани веднага и 
оригиналите ще се върнат на притежателите.  
За контакти в читалището или Станислав 
Владимиров – редактор на изданието тел. 
08872540 68.Благодарим Ви.   

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 
Маноела Зафирова 
Миглена Мишева 

НОВА РУБРИКА 
“ЮРИСТЪТ КОМЕНТИРА 

 Информационният център при 
читалище “Заря”с. Вакарел открива 
нова рубрика в бюлетина “Вакарел 
плюс- “Юристът коментира”, Където 
ще могат да се получат правни 
консултации по различни въпроси, 
които вълнуват читателите. Въпроси 
свързани с трудови правоотношения, 
осигурителни и пенсионни въпроси, 
наследяване и други ще получат 
компетентни отговори. Юридическият 
консултант на информационния 
бюлетин ще отговаря на въпроси 
които касаят повече хора. Индиви 
дуални правни дела не могат да бъдат 
коментарини в бюлетина, поради 
строго индивидуалния характер на 
всеки отделен казус. Очакваме вашите 
въпроси в читалището. 


