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Народното поверие гласи, 
че на Игнажден денят, свет-
лината и доброто в човешка-
та душа порастват колкото 
просено зрънце. 

Навярно затова борича-
ни, съпричастни с болката 
и трагедията на хората от 
далечното Хитрино, събра-
ха средства, за да изпратят 
колети с храни, които всеки 
традиционно слага на тра-
пезата си в Святата нощ. 
Заедно с писмо с простички 
думи, пропити с братско съ-
чувствие:

Мили хора от Хитрино,
Улисани в дребните грижи 

и радости на делника, се се-
щаме за злото едва когато 
ни връхлети. В навечерието 
на светли празници сме, но 

За Основно училище 
„Христо Смирненски” в село 
Вакарел 2016-та е година на 
юбилей - 160 години светско 

Стотици деца, родители, 
баби и дядовци изпълниха 
Централния площад в гра-
да, за да станат свидетели 
на официалното запалване 
на светлините на Коледна-
та елха. Първи на открита-
та сцена излязоха малките 
възпитаници на Магдалина 
Тенекева от Детска вокал-
на група „Звънче”, които 
изпяха популярни коледни 
песни. За да поздравят при-
състващите, танцьорите от 
ансамбъл „Слънце” с ръко-
водител Анелия Нейкова, 
подхванаха кръшни народ-
ни танци. 

Кметът на Община Их-
тиман г-н Калоян Илиев 
с джудженца-помощници 
от Детска градина „Гьончо 
Белев” след като търпели-
во изчакаха музикалната 
програма, заедно натиснаха 

като знаем колко мъка се е 
загнездила във вашите сър-
ца, колко почернени и сту-
дени са домовете ви, горчива 
ще е наздравицата ни.

Живеем в малко селце в 
пазвите на Ихтиманска 
Средна гора, трудно ще го 
намерите на картата. По-
требността да стоплим ду-
шите ви обедини желанията 
да съберем продукти и сът-
ворим обща трапеза, на коя-
то да отлеем глътка вино за 
загиналите и отчупим залък 
надежда за оцелелите.

Вярваме, че хилядите про-
тегнати ръце ще ви нака-
рат да се изправите и съгра-
дите от пепелта едно ново 
Хитрино. Нека и нашата 
десница ви подкрепи. Кураж, 
братя и сестри.

Невена Караиванова,
кметски наместник
Следват подписите на два-

десет и седем жители на село 
Борика.

Не е забравена старата 
истина: „Даваш ли, ставаш 
богат.” Коледно-новогодиш-
ното тържество ще събере 
боричани след седмица, но 
те вече посрещнаха Дядо 
Коледа – не за да получат по-
даръци, а да дарят. Навярно 
се чувстват богати хора. С 
доброта и съпричастност – 
нещата, които крепят света. 
Днес и утре… докато се бро-
им за Човеци.

специален бутон и коледно-
то дръвче блесна, обляно в 
разноцветни светлини. Г-н 
Илиев поздрави малчуга-
ните и техните семейства 
с настъпващите празници, 
като отправи покана към 
всички да присъстват и на 
другите събития, организи-
рани от Община Ихтиман и 
Народно читалище „Слънце 
– 1879”. 

Разбира се, на площада се 
появиха Дядо Коледа и Сне-
жанка. Развълнувани, деца-
та ги наобиколиха, но за да 
получат сладка изненада, 
трябваше да кажат стихче 
или да изпеят песничка. И 
с помощта на младежите от 
неправителствената органи-
зация „Център за бъдещо 
развитие” събитието тази 
вечер бе наистина вълнува-
що за най-малките жители 
на общината.

образование в село Вакарел. 
Първото светско и самосто-
ятелно училище е открито 
от братята Сотир и Димитър 

Попови в къщата на Никиф-
ор Стоев. Това е най-старото 
училище в община Ихтиман. 
Днес в него се обучават уче-
ници от подготвителен до 
осми клас от Вакарел и близ-
ките махали и села. Това е 
малко училище, но с „голямо 
сърце”. 

Бяха проведени различ-
ни инициативи по случай 
юбилея. Постоянна излож-
ба „Поезията на камъка” 
бе подредена в коридора 
на втория етаж на Основно 
училище „Христо Смирнен-
ски” през месец октомври. Тя 
представя колекция от ми-
нерали и скали от световни 
и български находища, даре-
ни от професор Александър 
Тодоров Султанов на Вака-
релските ученици. Показана 

е малка, но представителна 
част от минералното разно-
образие на България – крис-
тални друзи от сфалерит, га-
ленит, кварц, пирит, калцит, 
гипс – монокристали и срас-
тъци, арагонит – натечни аг-
регати, родохрозит, хематит 
и др. Образците се отличават 
с висока естетична и научна 
стойност.Този Геоложки кът 
целогодишно ще е отворен 
за вакарелските деца. Чрез 
него ще се запознаят с цар-
ството на минералите и ще 
разгадават тайните на плане-
тата ни. Любознателните ще 
се докоснат до геоложкото 
минало на Земята. През ме-
сец ноември бяха проведени 
спортни празници в чест на 
юбилея: състезание „Бързи, 
смели, сръчни” с ученици от 

трети и четвърти клас, а по-
бедителите от четвърти клас 
се надпреварваха с петокла-
сници.

на стр.2
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На 7 декември в преда-
ване по Българско нацио-
нално радио бе осъществен 
репортаж за безплатни пре-
гледи в МБАЛ - Ихтиман 
по проект „Подобряване на 
майчиното и детско здраве 
чрез предоставяне на здрав-
ни услуги по домовете на 
бременни жени и деца до 
3 години“, осъществяван с 
финансовата подкрепа на 
Норвежкия финансов меха-
низъм. Интервю с д-р Ивка 
Георгиева, директор на бол-
ницата и д-р Румен Велев, 
директор на АГ болница 
„Шейново“ бе излъчено на 
живо. 

„Мобилен екип от акуше-
ро-гинеколози и педиатри 

160 ГОДИНИ СВЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛО ВАКАРЕЛ

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ И ПЕДИАТРИ ПРЕГЛЕЖДАХА БЕЗПЛАТНО В ИХТИМАН

от стр. 1 
През тази учебна година 

по проект BG05M 2OP001-
2.004-0004 „Развитие на спо-
собностите на учениците и 
повишаване мотивацията 
им за учене чрез дейности, 
развиващи специфични зна-
ния, умения и компетентно-
сти (Твоят час) – фаза І” бяха 
сформирани осем групи за 
извънкласни дейности: 

- „Пътешествие в чудния 
свят на математиката” с ръ-
ководител Стефка Михалева;  

- „Български език” с ръко-
водител Красимира Георгие-
ва;

- „Математикознайко” с 
ръководител Мария Кръста-
нова;

- „Подготовка за НВО за 4. 
клас” с ръководител Нико-
лай Нешев;

- „Арт работилница” с ръ-
ководител Диана Домузова;

- Клуб „Млад природолю-
бител” с ръководител Вален-
тина Колибарова;

- Клуб „Футбол” с ръково-
дител Йорданка Тодорова;

- „Приказен свят с ръково-
дител Наталия Стойчева.

Първокласниците от гру-
пата по интереси „Пъте-
шествие в чудния свят на 
математиката” участваха в 
урока „Цифрите до 10”, про-
веден от Стефка Михалева. 
Беше направена импрови-
зирана книжарница, в която 
децата пазаруваха продукти, 

упражняваха цифрите до 10 
като работеха с предварител-
но изготвени от тях банкно-
ти. Това практическо упраж-
нение спомага за развиване 
на логическото мислене и 
прилагане на математиче-
ските умения в практиката. 
Бяха подредени и няколко 
изложби на първия етаж. 
Участниците в групата по 
интереси „Арт работилни-
ца” показаха изработени ко-
ледни модели. Тази изложба 
предизвика широк интерес 
и много коледно настроение 
и усмивки. А участниците 
в групата по интереси клуб 
„Млад природолюбител” 
изложиха изработени пред-
мети от природни материа-
ли. Посетителите можеха да 
се докоснат до етнографска 
изложба „От бабината ра-
кла”. Интерес предизвикаха 
ръкоделията, плетивата, ши-
вашките изделия и старинни 
предмети от бита. В кори-
дорите на втория и третия 
етаж бяха изложени ръчно 
изработени ученически про-
изведения – сувенири, пана, 
колажи, картички, рисунки, 
хербарии, проекти и модели-
рани предмети.

На 9 декември се състоя 
юбилейният концерт, про-
следяващ развитието на об-
разователното дело в село-
то през десетилетията - от 
основаването на първото 
училище до наши дни. Бяха 

отбелязани два повода: ос-
вещаване на новата актова 
зала и 160 години светско 
образование в село Вакарел. 
Гости на тържеството бяха 
народният представител д-р 
Петър Беков, заместник об-
ластният управител на Со-
фийска област Николай Ни-
колов, заместник-кметът на 
Община Ихтиман Даниела 
Митева, гл.експерт „Здраве-
опазване и образование“ в 
Община Ихтиман Валентина 
Петрова, представители на 
читалище „Заря 1902”, както 
и проф. Султанов, препода-
вател в Минно-геоложкия 
институт София, проф. Ми-
тев, преподавател по исто-
рия в Софийския универси-
тет, директорите от училища 
и детски градини от община 
Ихтиман, бивши учители.

Станислав Владимиров, 
председател на читали-
ще „Заря 1902”, поздрави 
учителите, служителите и 
учениците от ОУ „Хрис-
то Смирненски” в село 
Вакарел. Директорът на 
училището,Татяна Йовчева, 
поднесе приветствие към 
ученици и преподаватели. Тя 
призова учениците да пазят 
традициите на училището, 
да умножават успехите му, да 
почитат всеотдайността на 
своите преподаватели. Пое-
тично-музикална програма 
бе подготвена от малките и 
големите възпитаници. Пое-

тичен рецитал бе представен 
от учениците от формация 
„Художествено слово” с ръ-
ководител Валентина Ко-
либарова. Александър Ни-
колов, ученик от четвърти 
клас, изпълни Етюд фа ма-
жор на класическа китара, 
а Мартин Николов, ученик 
от шести клас, взриви зала-
та с изпълнение на песента 
„Пътнико свиден” („Нашата 
мила родна страна”). Учени-
ците от първи клас показаха 
колко трудно е да си пър-
вокласник, а за мечтите на 
своето детство и слънцето 
ни разказаха децата от под-
готвителен и от втори клас с 
танца „Ало, ало, слънчице”. 
Децата от спортния клуб по 
карате обичат да спортуват 
и да печелят състезания под 
ръководството на семпай 
Росен Зашев и показаха това. 
От вакарелското училище 
поемат своя път учители, ис-
торици, лекари, икономисти, 
музиканти, общественици, 
бизнесмени, певци. Румен 
Малинов, изпълнител на ав-
тентичен фолклор, е възпи-
таник на това училище. Той 
поздрави присъстващите с 
китка от народни песни. Уче-
ниците от пети клас, които 
под ръководството на Ирина 
Костова и Наталия Стойче-
ва, се подготвиха по проект 
„Развитие на способностите 
на учениците и повишава-
не мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения 
и компетентности (Твоят 
час)”, представиха театрална 
сценка „Хитър Петър”. Де-
цата от формация „Вакарел-
че” към Народно читалище 
„Заря 1902” – Вакарел по-
казаха, че поддържат жива 
народната традиция и ни 
докоснаха до богатото фол-
клорно наследство.

Празникът, 160 години 
светско образование в село 
Вакарел, стана незабравим, 
когато присъстващите изля-
зоха навън и заедно пуснаха 
в небето огнени фойерверки!

Поздравителни адреси и 
цветя бяха получени от Ро-
сица Иванова, Областен уп-
равител на Софийска област, 
читалище Заря 1902”- село 
Вакарел и директора на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”-
град Ихтиман Звезделина 
Разсолкова.

Ще бъде създадена Фейс-
бук страница на училището 
„Съкровищница от училищ-
ни емоции”, в която днешни 
и бивши възпитаници, учи-
тели и родители ще могат да 
споделят снимки, спомени, 
интересни случки.

Тази годишнина показа 
стремежа на училището за 
развитие и съзидание, за 
създаване на отлични усло-
вия за възпитание и обуче-
ние на децата. 

Ирина Костова

от столичната АГ болница 
„Шейново“ започва прегле-
дите на деца от социално 
слаби семейства и на бре-
менни жени в Ихтиман. 
Проектът е разработен от 
общинската болница и е 
финансиран по Норвежкия 
финансов механизъм. За-
купена е нова апаратура за 
ултразвуков преглед, моби-
лен кувьоз, мобилен апарат 
за анализ на слух, ЕКГ и 

също апарат за дистанцион-
но безкръвно изследване на 
нивата на билирубин, което 
е много важно при новоро-
дените деца.

Д-р Румен Велев, дирек-
тор на АГ болница „Шей-
ново“, е част от мобилния 
екип и е един от лекарите, 
които преглеждат бременни 
жени в болницата в Ихти-
ман. Това няма да ни бъде 
единственото посещение. 

Има много жени и бремен-
ни, които чакат отвън, мно-
го дечица, които също чакат 
да бъдат прегледани, така че 
поставяме едно добро нача-
ло, увери той.

Д-р Ивка Георгиева, която 
е директор на болницата в 
Ихтиман, каза в „Хоризонт 
до обед”, че има засилен 
интерес, защото болница 
„Шейново“ си е извоювала 
място като една от най-до-
брите АГ болници. 

Д-р Донка Узунова и д-р 

Иванка Янкова са педиа-
трите, част от мобилния 
екип, които преглеждат де-
цата до 3-годишна възраст - 
съобщи още в репортажа си 
Евелина Стоянова от БНР.

Прегледите бяха безплат-
ни и се извършват със за-
купената нова апаратура. 
Десет бременни жени успя 
да прегледа д-р Румен Ве-
лев, а над двайсет деца - пе-
диатрите от мобилния екип 
на столичната АГ болница 
„Шейново”.
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ИЗГОРЯХА ЛИЧЕН И СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ 
ПРЕД ДОМА НА ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛ

На 11 декември в 3 часа 
след полунощ Р. А., слу-
жител в Общинско горско 
предприятие – Ихтиман, 
чува силен шум пред дома 
си. Излиза отвън и виж-
да горящи служебен авто-
мобил Лада Нива и лично 
МПС Ауди А 3, при което се 
обажда в полицията и по-
жарната. Предприема и не-
забавни действия по поту-
шаване на огъня, обхванал 
автомобилите.

В момента се води раз-

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 не-
равностойно положение” и 
вече реализира заложените 
в проекта дейности. Проек-
тът е насочен към преодо-
ляване на проблема с интег-
рирането в образователната 
система на деца в предучи-
лищна възраст от етниче-
ски малцинствени групи и 
ще приключи в началото на 
2018 г. Партньор на Община 
Ихтиман в изпълнение на 
проектните дейности е ДГ 
„Радост”. Участници в про-
ектните дейности са децата и 
педагогическия персонал на 
детското заведение. Те вече 
работят и отчитат положи-
телни резултати по Дейност 
3 от проекта с наименование 
„Допълнителна подготовка 
на деца от етническите мал-
цинства в детската градина 
за постъпване в първи клас”. 
Целта на тази дейност е да 
се увеличат възможност-
ите и улесни образовател-
ната интеграция на децата, 

следване за разкриване на 
този, според нас, умишлен 
палеж. Ние от Общинско 
горско предприятие – Их-
тиман, стоим зад нашия 
колега! Той е дългогодишен 
съвестен служител, който 
изпълнява функциите на 
отговорник по охраната на 
общинските гори, което е 
вероятната причина за този 
вандалски акт. Призовавам 
гражданите да не купуват 
незаконно придобита дър-
весина без контролна мар-

ка и превозен билет, за да 
не продължава безоглед-
ната сеч на нашите гори и 
да се провокират подобни 
действия срещу служите-
ли, изпълняващи стриктно 
служебните си задължения. 
Въпреки неприятния инци-
дент, колегата ще продължи 
да изпълнява своите анга-
жименти към Общинско 
горско предприятие и зако-
на. 

За случая са сезирани 
всички компетентни орга-
ни – Прокуратура, Поли-
ция, Изпълнителна агенция 
по горите, Регионална ди-
рекция по горите – уточни 
подробностите по случая 
инж. Радослав Петров, ди-
ректор на Общинско горско 
предприятие – Ихтиман.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” 
ВЕЧЕ РАБОТИ ПО НОВ ПРОЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” ИЗПЪЛНЯВА 
ПРОЕКТ „ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани  имат 
право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2017 
г., както следва:

1. Ако през 2016 г. са се облагали по общия ред, имат право да изберат от 1 
януари 2017 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък 
върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ). Правото на избор в този 
случай следва да се упражни с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в 
срок до 31 декември 2016 г. Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 
5 последователни данъчни години;

2. Ако през 2016 г. са се облагали с данък върху годишната данъчна основа (по 
реда, предвиден за едноличните търговци) и вече е изтекъл 5 - годишния период, 
за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:

- да продължат да се облагат по същия ред и след 1 януари 2017 г., като за 
целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; или

- да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (т.е. да формират обла-
гаемия си доход след приспадане на нормативно определения процент разходи за 
дейността). В този случай, правото на избор се упражнява в срок до 31 януари 
2017 г. чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.  

Образецът на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде намерен 
на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в 
цялата страна. 

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномо-
щен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физиче-
ското лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Новорегистрираните земеделски стопани през 2016 г. могат да изберат за 
същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 
от ЗДДФЛ като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 
от ЗДДФЛ за 2016 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане 
през 2017 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по 
чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2016 г.  

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите 
данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 
700 на цената на един разговор.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЗБИРАТ КАК ДА СЕ 
ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ ИМ ПРЕЗ 2017 Г.

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

които срещат затруднения 
с овладяване на учебния 
материал заради недоб-
ро владеене на български 
език. Във връзка с това, те 
заучават стихотворения на 
български език, учат се как 
да възприемат текст, да кон-
струират прости изречения, 
правилно да изговарят думи 
на български език. Учители-
те запознават своите малки 
възпитаници с български 
народни приказки и огро-
мен интерес сред тях пре-
дизвиква Театъра на маса и 
пресъздаването на избрано 
литературно произведение, 
където проличават театрал-
ните способности на мал-
ките. Положителен ефект 
дава и провеждането на ди-
дактични игри „Кога какво 
казваме”, които допринасят 
за овладяване на етикетните 
форми на общуване по об-
разец, провежданите разго-
вори по картина.

В ДГ „Радост” сформира-
ните групи по интереси, в 
изпълнение на Дейност 4 
„Създаване на групи по ин-
тереси в областта на здрав-
ното и екологичното възпи-
тание, фолклора, танците, 
изкуството, традиционните 
занаяти” изпълняват свои-

те работни планове. Вече 
функционират групите „За-
едно пеем и танцуваме”, „За-
едно рисуваме и творим”, 
„Обичаме природата”. Цел-
та, която си поставят пре-
подавателите е да помогнат 
на децата в съхраняване 
и развитие на културната 
идентичност на етнически-
те малцинства, чрез изпъл-
нение на песни и танци на 
етносите от региона, опо-
знаване на бита и традици-
ите със средствата на изоб-
разителното и приложно 
изкуство, формиране на 
екологична култура и любов 
към природата, запознаваме 
с нейното богатство и раз-
нообразие. В група „Заедно 
пеем и танцуваме” у децата 
се създава интерес и жела-
ние за общуване с народна-
та музика. Те слушат и разу-
чават подбрани за тях песни 
и се учат да ги изпълняват. 
Заниманията, които се про-
веждат в група „Заедно ри-
суваме и творим” включват 
работа с водни бои , аплики-
ране на листа върху дърво. В 
група „Обичаме природата” 
малките природолюбители 
чрез беседи и практически 
упражнения вече са запоз-
нати с различните видове 
растения и грижите за тях.
При реализиране на дей-
ностите в групите по инте-
реси успешно се съчетават 
традиционните с интерак-
тивни методи на обучение 
и това засилва интереса за 
придобиване на нови зна-
ния у децата, гаранция за 
успешно реализиране на 
проектните дейности.

Уъркшоп бе проведен с 
деца и родители, включени 
в проекта на тема „Здраво-
словно хранене”. Освен ва-
жна и любопитна информа-
ция под формата на забавна 
презентация за полезни, не 
толкова полезни и вредни 
храни, бяха проведени и 
няколко интересни забавни 
игри, с помощта на които 
децата осмислиха презен-
тираната им информация и 
осъзнаха колко важно е да 
се хранят здравословно и 
балансирано.

Предстои да се вклю-
чим във втората дейност 
- национално състезание 
„Здравословни рецепти”, 
като за целта Детска гра-
дина „Здравец” ще сподели 
своите идеи и рецепти за 
здравословни ястия, пред-
ложени от деца, които про-
явиха самоинициатива с 
помощта на родителите.

Ваня Колева, директор

Детска градина „Здравец” 
спечели проект HealthEDU 
по Еразъм + с наименова-
ние „Иновативна обучител-
на методология за здраво-
словно хранене на децата в 
предучилищно и начално 
образование”, който има за 
цел посредством забавни 
игри и състезания да фор-
мира здравословни храни-
телни навици сред децата, 
както и да създаде положи-
телно отношение към пъл-
ноценното хранене. Про-
дължителността на проекта 
е две години, считано от ме-
сец октомври 2016 г.
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ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ 
МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИ-
ЯТИЯ В СГРАДИ С МАСОВО СЪБИРАНЕ НА 
ХОРА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИ И НОВОГО-
ДИШНИ ПРАЗНИЦИ. МЕРКИ ЗА НЕДОПУС-

КАНЕ НА ПОЖАРИ
Предстоят редица празнен-

ства, свързани с честванията 
на Коледа и Нова година. Ха-
рактерно за тях е струпването 
на големи групи хора на едно 
място, използване на различ-
ни пиротехнически изделия, 
коледна украса и т.н. Това пък 
от своя страна крие доста опас-
ности, които биха могли да до-
ведат до пожар.

Основната опасност идва 
от факта, че се струпват мно-
го хора на едно място, което 
е предпоставка за затруднено 
евакуиране на пребиваващите. 
Затова при посещение на такъв 
обект, особено ако забележите, 
че капацитетът му е изчерпан, 
преди увеселителната част, 
внимателно се запознайте с об-
становката. Вижте наличните 
изходи. Направете си сметка 
при необходимост от бързо 
напускане, къде е най-близкия 
изход. Убедете се, че същия 
работи и не съществуват ни-
какви препятствия до неговото 
достигане. Помислете, че може 
да се наложи да достигнете до 
него при спряно осветление и 
липса на видимост.

Често при празнуване на 
споменатите празници, се из-

ползват различни пиротехни-
чески средства. Нашият съвет 
е – Вие не използвайте такива 
средства, особено в помещени-
ята. Макар и с малък заряд все 
пак това са изделия, които мо-
гат да причинят наранявания, 
задимяване и понякога пожа-
ри.

Паленето на бенгалски огън 
и особено хвърлянето на оста-
тъците на неподходящи места 
може да предизвика възниква-
нето на пожар.

Украсата на Коледната елха 
може да предизвика нежела-
ни последици, особено ако е 
свързана с използването на 
открити огнеизточници. По-
ставянето на мигащи светлини 
също крие рискове, ако използ-
ваните проводници не са добре 
изолирани и създават предпос-
тавка за възникването на къси 
съединения.

Спазвайки тези основни пра-
вила, рискът от възникване на 
пожари чувствително ще нама-
лее и Вие ще можете приятно 
да се насладите на честването 
на празниците.

Надежда Найденова,
мл. инспектор РСПБЗН - 

Ихтиман

СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕТСКИЯ ОТБОР 
ПО ФУТБОЛ НА „БОТЕВ” – ИХТИМАН

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО 
„ДВИЖИ СЕ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ!”

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Есенният полусезон на 
зона „София област – Пер-
ник област” завърши с пет 
победи и една загуба за де-
цата на „Ботев”. Със същия 
точков актив завърши и от-
борът на „Миньор” и така 
двата тима заеха първите 
две места във временното 
класиране.

Силното представяне 
на отбора продължи и на 
Международния предколе-
ден футболен турнир в зала 
„Етрополе 2016”, където 
децата на „Ботев” се класи-
раха на престижното трето 
място от общо осем отбо-

Децата от Лекоатлетиче-
ски клуб „Маратон” бяха 
поканени да участват в дет-
ски спортен празник „Дви-
жи се, забавлявай се!” на 
закритата лекоатлетическа 
зала на Национална спорт-
на академия. Събитието се 
проведе за втора поредна 
година съвместно с катедра 

С по-голяма бдителност и вни-
мание за повече сигурност и лична 
безопасност. Погрижете се за си-
гурността на домовете си!

- Не оставяйте ключовете от 
дома си на леснодостъпни места, 
тъй като от тях могат да се въз-
ползват  недоброжелатели с цел из-
вършване на кражби;

- При излизане затваряйте про-
зорците и балконските врати на 
жилището си;

- Бъдете особено предпазливи, ко-
гато в дома ви се опитват да вля-
зат непознати под различен предлог;

- Ако в района, където живеете, 
забележите непознати лица или 
такива със съмнително поведение, 
незабавно позвънете в районното 
управление или на тел. 112;

- Не съхранявайте в дома си голе-
ми парични суми и ценности;

- Ако сте планирали пътуване, ос-
тавете на доверен съсед или родни-
на телефонния си номер, на който да 
се свърже с вас при нужда;

- Не оповестявайте публично в 
социалните мрежи плановете си за 
предстоящо пътуване през праз-
ниците. Тази информация може да 
бъде използвана за извършване на 

ра и получиха заслужено 
бронзовите медали, а Тихо-
мир Данков от играчите ни 
бе определен за най-техни-
чен  футболист на турнира. 
Особено ценна беше побе-
дата на нашите момчета с 
3:0 над Футболна академия 
„Христо Стоичков” – Етро-
поле.

Добро беше и представя-
нето на подготвителната 
група на „Ботев” – Ихти-
ман. Децата взеха участие 
в турнира, проведен в Кос-
тинброд, където се класи-
раха четвърти от общо де-
сет отбора.

„Лека атлетика” и Студент-
ски съвет към НСА „Васил 
Левски”. Участваха около 
200 деца на възраст от 5 
до 12 години от софийски 
клубове и училища, както 
и отбори от Стара Загора, 
Сандански и др. Бяха вклю-
чени дисциплини от про-
грамата „Детска атлетика” 
по Формула 1: диск, скок от 
място, топка, щафета, бър-
зия квадрат, издръжливост. 
Всички участваха с голям 
ентусиазъм и интерес.

Нашите деца с треньор 
Цвета Минкина участваха 
в две възрастови групи: до 
10 години - Иван Цветанов, 

престъпление във ваше отсъствие.
Пазете се от джебчии! Джебчиите 

използват струпването на много 
хора в празничните и предпразнични 
дни около пазарите и православните 
храмове. Те се сливат с тълпата и 
възползвайки се от празничната 
приповдигнатост на хората, пре-
бъркват техните джобове и чанти.

- Ако носите в себе си голяма 
сума пари, я разделете на части и 
ги сложете на различни места в чан-
тата или вътрешните джобове на 
дрехите си;

- Попаднете ли в навалица, задъл-
жително притиснете чантата си 
отпред, плътно до тялото;

- Ако усетите допир до тялото 
или опъване на чантата, се обърне-
те рязко назад, за да огледате добре 
нападателя- ако все пак сте станали 
жертва на кражба, доброто описа-
ние на извършителя ще спомогне за 
разкриването на престъплението.

Внимавайте с пиротехническите 
изделия! В дните около празниците 
се наблюдава масова употреба на 
пиротехнически изделия. Необмис-
леното и невнимателното им из-
ползване често обаче  предизвиква 
пожари,наранявания – изгаряния, 

Незабравими за малките 
ни футболисти ще останат 
и двете срещи с ЦСКА, в 
които двата отбора си раз-
мениха по една победа и 
една загуба. На „Българска 
армия” децата посетих  и 
Музея на  спортната слава 
и се запознаха с историята 
и отличията на най-титу-
лования български  отбор, 
а на турнира в Елин Пелин 
повториха успеха на по-
големите, като победиха и 
„Чавдар” – Етрополе.

Паун Паунов,
треньор

Християна Лесева, Йоанна 
Дачева, Мартин Сивенов, 
Християн Стайков, Малин 
Динев, Боян Димитров, 
Жоро Славов и Георги Ки-
симов и до 12 години: Ни-
колай Недков и Антония 
Новакова. Всички се пред-
ставиха много добре и, ма-
кар и изморени, бяха до-
волни от участието си и от 
наградите, които получиха.

В това състезание няма-
ше победени, всички бяха 
победители! Най-ценното 
беше радостта на децата и 
желанието отново да участ-
ват в състезания по лека ат-
летика.

разкъсване на крайници, уврежда-
не на очите и др. Имайте предвид, 
че  употребата на пиротехнически 
средства е забранена в обществени 
и административни сгради, в лечеб-
ни заведения и в близост до тях, в 
обществения и  железопътен транс-
порт, в увеселителни заведения и 
дискотеки, в близост до детски и 
учебни заведения, във входовете и 
междуетажните площадки на жи-
лищни сгради, в затворени помеще-
ния, в междублоковите простран-
ства. При покупката им имайте 
предвид следното:

- всяко изделие трябва да е в 
оригинална опаковка и придружено 
с инструкции за употребата му на 
български език;

- закупуването от деца се осъ-
ществява под родителски контрол;

- пиротехническите изделия се 
съхраняват далеч от отоплителни 
уреди, открит огън и химични ве-
щества;

- безразборното им изхвърляне 
от тераси и прозорци представлява 
опасност за преминаващите граж-
дани и автомобили;

- в никакъв случай да не се използ-
ват самоделно направени пиратки и 

бомбички, тъй като инцидентите с 
тях много често имат сериозни по-
следици за  живота и здравето.

По традиция ОДМВР- София пред-
приема допълнителни организацион-
ни и превантивни мерки за осигу-
ряване на добър обществен ред по 
време на предстоящите Коледни и 
Новогодишни празници. В тази връз-
ка се провеждат срещи с органите 
на местната власт за предприемане 
на съвместни действия за опазване-
то на обществения ред и безопас-
ността на движението. Съвместно 
с териториалните структури на 
ГДПБЗН, РИОКОЗ, БАБХ, НАП и др. 
контролни органи се извършват  
ежедневни проверки на питейните 
и увеселителни заведения, търгов-
ски обекти, складови бази, тържи-
ща и пазари за наличие, съхранение 
и предлагане на акцизни стоки без 
български бандерол и стоки с неясен 
произход. Засилено полицейско при-
съствие ще има около обектите и 
в местата, където ще се провеж-
дат увеселителни, религиозни и др. 
тържествени мероприятия, както и 
около големите търговските обек-
ти. Наред с това ще се извършва 
постоянен контрол за  недопускане 

продажбата на пиротехнически из-
делия без издадени полицейски разре-
шения за търговия, в нестандартни 
опаковки или без упътване и серти-
фикат за качество.

На срещи с ръководствата на 
охранителните фирми и звената 
за самоохрана отново се обръща 
внимание за повишаване на бдител-
ността и пропускателния режим и 
своевременния обмен на информация 
с полицията. Съвместно с предста-
вителите на туроператорските 
фирми, ръководителите на групи и 
собствениците и ползвателите на 
местата за отдих са набелязани 
мерки за обезпечаване на сигурнос-
тта при организирани екскурзии и 
пътувания до курортните компле-
кси на обслужваната територия.

По линия на пътния контрол ще 
бъдат проведени специализирани 
полицейски операции по метода „ши-
рокообхватен контрол“ с акцент 
употреба на алкохол, неправоспособ-
ност, редовност на документите, 
техническа изправност на МПС и др.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА 
МВР - СОФИЯ

Честита 80-годишнина на баба Иванка!

Честита диамантена сватба (60 години брак) на 
баба Иванка и дядо Кирил Христови от с. Вакарел

от дъщеря, зет и внуци


