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На 5 януари 2017 г. в 
заседателната зала на 
Община Ихтиман се 
проведе публично об-
съждане на Проекта 
за бюджет на Общи-
на Ихтиман за 2017 
година, на основание 
чл.84, ал.2 от Закона 
за публичните финан-
си. В присъствието на 

общинското ръководство, служители и граждани, обсъж-
дането бе открито от г-н Калоян Илиев, кмет на Община 
Ихтиман. Доклад относно основните показатели и прио-
ритети в предложението за проекта на Бюджет на Община 
Ихтиман за 2017 г. изнесе г-жа Беатриче Търнаджийска, ди-
ректор ОА. В него тя подчерта, че проектът за Бюджет 2017 
година е изготвен съгласно приоритетите на Община Ихти-
ман, добре балансиран след осъществен анализ на приход-
ните и разходните части и предходната година е приключе-
на без задължения и заеми. Зам.-кметът инж. Тони Кацаров 
даде разяснения относно плануваните капиталови разходи 
за 2017-та година и инвестиционните намерения на общин-
ското ръководство.

На 22 декември 2016 г. 
в Заседателна зала на Об-
ластна администрация на 
Софийска област се състоя 
официалната церемония 
по връчването на Годиш-
ните награди на Област-
ния управител. Постоянно 
действащата Комисия по 
образование, култура, ве-
роизповедания, спорт, чи-
талищна дейност и медии 
разгледа на заседание в на-
чалото на месеца постъпи-
лите номинации на изтък-
нати деятели от Софийска 
област, работещи в тези сфе-
ри, които да бъдат отличе-
ни от Областния управител 
за техния принос през 2016 
година. След обсъждане са 
номинирани лица и инсти-
туции в категориите: „Най-
изявен деец в областта на 
образованието“, „Училище“, 
„Най-изявен деец в областта 
на културата“, „Най-изявен 
деец в областта на вероиз-
поведанията“, „Най-изявен 
спортист“, „Най-добро чита-
лище“ и „Най-добър медиен 
партньор“ от Софийска об-
ласт.

Представителите на Об-
щина Ихтиман в три от 
категориите бяха оценени 
високо и бяха наградени 
от Областния управител 
г-жа Росица Иванова както 
следва: г-жа Иванка Пелте-
кова – директор на Средно 
училище „Христо Ботев” 
за „Най-успешен деец в об-
ластта на образованието от 
Софийска област през 2016 
г.”; Народно читалище „Заря 
1902 г.” с. Вакарел като „Най-
успешно работещо читали-
ще от Софийска област през 
2016 г.”, а Община Ихтиман с 
кмет г-н Калоян Илиев като 

победител в конкурса „Най-
успешно работеща община 
през 2016 г.” в категорията 
„Социална политика и здра-
веопазване”. 

„Софийски вестник” е 
единственото регионално 
местно издание за столицата 
и Софийска област. Един от 
неговите собственици, г-н 
Христо Йорданов приятно 
изненада кмета г-н Калоян 
Илиев и с грамота за „Из-
ключителна съпричастност 
към благородната идея „Со-
фийски вестник” – Рицарят 
на региона”.

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО 
ПОДНЕСЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА 

ДИРЕКТОРА НА ОУ 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

На 23 декември 2016 г. зам.-
кметовете на Община Ихти-
ман г-жа Даниела Митева и 
инж. Тони Кацаров подне-
соха поздравления от името 
на кмета г-н Калоян Илиев 
и от свое име на директора 
на Основно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий” г-жа 
Звезделина Разсолкова. Тя 
стана „Директор – най-до-
бър социален партньор за 
2016 година”.

След заключителния етап 
на Десетия национален 
конкурс на Синдиката на 
българските учители „Най-

добър социален партньор 
– Директор” за 2016 година 
на официална церемония по 
награждаването отличието й 
бе връчено лично от Пред-
седателя на КНСБ Пламен 
Димитров. Госпожа Разсол-
кова получи поздравления 
от Председателя на СБУ г-жа 
Янка Такева. Призът се при-
съжда за висок принос в раз-
витието на официалното съ-
трудничество със Синдиката 
на българските учители.

Г-жа Звезделина Разсолко-
ва прочете мотивите за ней-
ната номинация и поздрави-
телно писмо от д-р Илинка 
Патърова, председател на 
ОбКс на СБУ, Ихтиман. 
Инж. Тони Кацаров отпра-
ви и своите поздравления, 
като не пропусна да пожелае 
на официалните гости и ко-
лектива благопожелания по 
случай настъпващите праз-
ници. Музикална програма, 
подготвена от най-малките 
ученици, заслужи ръкопляс-
канията на всички присъст-
ващи.
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Г-н Калоян Илиев, кмет 
на Община Ихтиман и зам.-
кметовете г-жа Даниела 
Митева и инж. Тони Каца-
ров посетиха празниците на 
детските градини в Община 
Ихтиман Те бяха гости на 
Коледно-новогодишните 
програми, подготвени от 
педагози и деца, в очакване 
на добрия старец. В детски-
те заведения  бяха предста-
вени куклени постановки. 
Оказа се, че само добрите и 
послушни деца ще получат 
подаръци, а  на мечоците, 
които се страхуват от Ко-
леда децата подсказваха, 
че това е празник. Танци 
на снежинки и джуджета, 
герои, стихчета и песни, 
типични за настъпващите 
празници и наричания за 
добра година събраха апло-
дисменти на официалните 
гости, родители, учители и 
малчугани. Дядо Коледа ос-
тана изключително доволен 
от видяното и чутото.

Кметът г-н Калоян Илиев 
пожела весели празници, 
здраве и успехи на работе-
щите в детските заведения. 
От името на общинското 
ръководство той раздаде 
на малчуганите торбички с 
книжки, играчки и лаком-
ства, като пожела много по-
даръци и щастливо детство 
на малките възпитаници.  

Дневният център за деца 
с увреждания „Антония 
Лафчийска” също бе любе-
зен домакин на тържество. 
Малчуганите бяха развъл-

ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
нувани, защото очакваха с 
нетърпение Дядо Коледа, 
а когато той се появи най-
голям интерес предизви-
ка торбата с подаръци. На 
празнични хорца се хванаха 
всички, които искаха, а сти-
хчета рецитираха децата, 
които пожелаха.

Официални гости на съ-
битието бяха зам.-кмето-
вете на Община Ихтиман 
г-жа Даниела Митева и инж. 
Тони Кацаров, който отпра-
ви поздравления от името 
на общинското ръководство 
към екипа на , ДЦДУ „Анто-
ния Лафчийска”, родители-
те, които им се доверяват и 
децата-потребители на ус-
луги. 

Разбира се, сурвакари от-
правиха благопожелания за 
здраве и плодородие. А най-
хубавият момент настъпи, 
когато бяха раздадени на 
всички деца подаръците, 
осигурени от Община Их-
тиман.

Зам.-кметът на Община 
Ихтиман г-жа Даниела Ми-
тева посети Детска градина 
„Слънчеви лъчи” във Вака-
рел.
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ТРАДИЦИОНЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

СПЕКТАКЪЛ НА ТЕАТРАЛНА ГРУПА „ФАНТАЗИЯ”

НОВОГОДИШЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

ПОЛАЗНИЦИ НА ИГНАЖДЕН 
В ОБЩИНА ИХТИМАН

МНОГО СЪМ ГОРДА И
БЕЗКРАЙНО ЩАСТЛИВА

Игнажден е един от зим-
ните празници, който пред-
хожда Коледа. Характерен 
за празника е обичаят „По-
лазване” - от това кой ще 
влезе пръв в къщата се га-
дае каква ще бъде следва-
щата година. Ако е добър 
и усмихнат, то и в къщата 
през цялата година ще има 
късмет и успех във всичко.

На 20 декември 2016 
г. третокласници от СУ 
„Христо Ботев”, придружа-
вани от учителката си г-жа 
Катя Ценева и г-жа Иван-
ка Пелтекова, директор на 
учебното заведение, бяха в 

Концертът, посветен на 
светлия християнски праз-
ник Рождество Христово, 
се състоя на 21 декември в 
големия салон на Народно 
читалище „Слънце – 1879” 
– Ихтиман. На входа, за да 
създаде добро настроение, 
засвири Духовият оркес-
тър. От сцената малката во-
деща г-ца Статулова откри 
събитието и на сцената се 
разигра коледарска компо-
зиция с участието на пев-
ческа група за автентичен 
фолклор. След тях запяха 
момичетата от Детска во-

Празничен спектакъл по 
повод петгодишнината от 
създаването си представи 
Театрална група „Фантазия” 
с ръководител д-р Деян Ста-
тулов на голямата сцена в 
Народно читалище „Слънце” 
на 22 декември. В рецитала 
бяха включени малки и го-

В знак на съпричастност към 
децата с тежки хронични забо-
лявания за поредна година в На-
родно читалище „Заря 1902 г.” 
във Вакарел се състоя благотво-

Театрална група „Фанта-
зия” е създадена на 5 октом-
ври 2011 г., вдъхновена от 
славните традиции на чи-
талище „Слънце – 1879”, на-
следени от личности като 
Петър Джахов, Методи Де-
лев, Николай Нешев, Георги 
Стойчев, Вили Балканска, 
Екатерина Вуева, Ромео Ме-
танов, Спасия Христова, 
Маргарита Илиева и десет-
ки актьори, оставили ярки 
следи в културата на града.

През тези години теа-
тралната школа постави 

Днес (20 декември 2016 г.) 
в СУ „Хр. Ботев” се състоя 
Коледният благотворителен 
базар, който беше органи-
зиран по инициатива на 
учениците от II б клас.

Днес моите ученици ми 
показаха колко много са по-
раснали и колко са отговор-
ни. Днес, те продадоха всич-
ко, което са изработили в 
часовете по домашен бит 
и техника, за да зарадват 
своята съученичка Сузи. 
БЛАГОДАРЯ ВИ ДЕЦА!!!

Изказвам огромна благо-
дарност на учениците от II 
a, II в, II г, III a, III б класове, 
двете подготвителни групи, 
сборната група от II клас, 
както и на техните класни 
ръководители - г-жа Джи-
кова, г-жа Атанасова, г-жа 
Динчева, г-жа Георгиева, 
г-жа Пириева, г-жа Стои-
менова, г-жа Ценева, г- жа 
Христоскова, г-жа Дими-
трова за оказаното съдей-
ствие.

сградата на Община Ихти-
ман. Те представиха народ-
ни наричания, свързани с 
празника. Според ритуала 
те носят плодородие и „тол-
кова парици, колкото ис-
крици” в огъня. Кметът г-н 
Калоян Илиев и зам.-кмето-
вете г-жа Даниела Митева 
и инж. Тони Кацаров бяха 
приятно изненадани и с 
хоро, на което пожелаха да 
се хванат. 

Със сладки подаръчета и 
снимки за спомен от каби-
нета на кмета завърши гос-
туването на малките полаз-
ници в Община Ихтиман.

кална група „Звънче”. Хорца 
заиграха за начало малките 
представители на Танцов 
ансамбъл „Слънце” на фона 
на оригинални народни 
песни. Гости на голямата 
сцена бяха дошли от село 
Живково – младежка група 
представи модерни танци, 
а Стамболово се представи 
с народни хора. Концертът 
продължи с малките въз-
питаници от Вокална група 
„Слънчице” и Модерен ба-
лет, представители на дома-
кините от читалище „Слън-
це”. Празничната програма 

леми самодейци, отдадени на 
театралното изкуство. Защо 
„400/100/5” бихте попитали. 
Ще ви кажем – 400 години от 
смъртта на Шекспир, 100 го-
дини – на Дебелянов и 5 го-
дини вдъхновение за всички, 
които участваха в пресъзда-
ването на класически творби.

рителният концерт „Деца пеят 
и танцуват за деца”. На сцена-
та на читалището, което през 
месец март ще отбележи 115 
години от съществуването си, 
се изявиха таланти от Основно 
училище „Христо Смирненски” и 
танцовите състави на култур-
ната институция. Събраните 
средства вече са преведени по 
сметката на благотворителна-
та инициатива. „Благодарим!” – 
написаха на страницата си във 
Фейсбук Народно читалище „Заря 

пет постановки по класи-
чески автори, създаде дет-
ска група (1 – 4 клас), изнесе 
коледни рецитали и пиеси 
за най-малките, и получи 
няколко награди за своята 
работа и талант. Всички 
абитуриенти от театрал-
ната група продължават 
жизнения си път като сту-
денти, а четирима от тях 
вече учат актьорско май-
сторство за драматичен 
театър.

Благодарим за безрезерв-
ната подкрепа, както на 

Благодаря на кмета на гра-
да г-н Калоян Илиев, зам.-
кмета инж. Тони Кацаров, 
директора на училището 
г-жа Ив. Пелтекова, както 
и на всички родители, учи-
тели и граждани, които ни 
подкрепиха.

Благодарности и за фир-
мата, която дари 200 лева и 
пожела анонимност...

Не мога да не благодаря 
и на бившите ми ученички 
от шести клас и дъщеря ми 
Елица, които винаги ми по-
магат.

По Коледа наистина ста-
ват чудеса! Най-голямото 
чудо е добротата на хората! 
ПОКЛОН!!!

Текст и снимки: Славина Янкова

продължи с Вокална група 
„Средногорка” и динамич-
ни фолклорни изпълнения 
на Танцов ансамбъл „Слън-
це”. Вокална група „Солей” 
допълнително внесе очаро-
вание със своите песни. Фе-
ерия от пъстрота и ритми се 
разля по сцената с финал-
ните танци, изиграни със 
сърце и емоция от изпълни-
телите на ансамбъл „Слън-
це”. Всички малки участни-
ци махаха на публиката, 
въодушевени от настъпва-
щата Коледа и нетърпеливи 
да надникнат под елхите.

Да им пожелаем да продъл-
жават да пазят и сътворяват 
магията, която ни потапя в 
един друг свят - театъра. С 
пожелания за нови творче-
ски търсения, успехи и бла-
гополучие и с надежда дълги 
години да постигат културни 
висоти.

1902 г.”.
 „Българската Коледа” има за 

цел да насърчава дарителството, 
да спомага за решаване на значи-
ми за обществото проблеми, ка-
саещи здравето на децата и да 
подпомага лечението на деца. На-
помняме, че с всеки SMS на 1117 
дарявате 1 лев и набирането на 
средства е целогодишно. Успе-
хът на благотворителната ини-
циатива „Българската Коледа” се 
дължи най-вече на добрата воля и 
проявената съпричастност.

ръководството на читали-
ще „Слънце – 1879”, така и 
на Община Ихтиман в ли-
цето на кмета г-н Калоян 
Илиев!

Благодарим и на публика-
та, чиито аплодисменти 
ни дават основание да про-
дължим напред и нагоре!

През новата година от-
ново ще бъдем заедно, за да 
споделим своята фантазия 
в театралното изкуство.

Д-р Деян Статулов,
ръководител на Театрал-

на група „Фантазия”
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КОИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОЛЕДНИЯ 
КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„ПОДАРЪЦИ... ЗА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ!” 

КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ 
ИЛИ ЙОРДАНОВДЕН

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР 
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ЗАБРАНЯВА 

ЛОВА НА ПЕРНАТ ДИВЕЧ 

В навечерието на Рож-
дество Христово, Център 
за подкрепа за личностно 
развитие – Общински дет-
ски комплекс гр.Ихтиман 
откри изложба с детски ри-
сунки от конкурс посветен 
на Коледните празници, под 
патронажа на кмета на Об-
щина Ихтиман.Събитието 
се проведе във фоайето на 
Народно читалище „Слън-
це”. Присъстваха кметът на 
Община Ихтиман г-н Кало-
ян Илиев и заместник-кме-
товете г-жа Даниела Ми-
тева и инж. Тони Кацаров, 
родители, деца и гости.

Директорът на ОДК г-жа 
Нина Ценева и ръководи-
телят на конкурса Габриела 
Йорданова откриха излож-
бата, в която участие взеха 
144 рисунки.Те изразиха 
своята благодарност към 
спонсорите: Община Их-
тиман, „ДИА-СИ” ЕООД, 
„Изи Кредит”, Сладкарска 
работилница „Жана”, ЗП 
„Станимир Божилов” и 
Бистро „Славия”.

Специалната награда на 

Броени часове преди настъпва-
нето на Новата 2017 година, на 
Централния площад в града Дядо 
Коледа зарадва десетки деца с 
подаръци, осигурени от Община 
Ихтиман. Стана традиция раз-
даването на сладки и забавни 
изненади в празничните дни от 
Коледа до Нова година. Този път 
броят им е над 1 100, като освен 
в детските заведения, пъстри 
пликчета бяха подарени и на мал-
чуганите дошли при запалването 

Според християнската 
религия този ден е посве-
тен на Кръщението на Исус 
Христос в река Йордан и е 
един от най-тържествените 
църковни празници. Смята 
се още за ден на светлината 
и просвещението. 

По случай един от най-по-
читаните зимни празници 

На основание чл. 54, ал.1 от 
Закона за лова и опазване на 
дивеча, чл. 73 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс във 
връзка с предложение на изпъл-
нителния директор на БАБХ, 
относно усложнената епизоо-
тична обстановка по отноше-
ние на болестта инфлуенца по 
птиците и взето решение на 
заседание на кризисен щаб за 
предпазване на страната от 
възникване на евентуална грип-
на пандемия се забранява лова и 
разселването на пернат дивеч в 
природата на територията на 

кмета получи Десислава 
Стоицова на 17 години.

Награди от ОДК получи-
ха деца, разпределени в три 
възрастови групи:

I-ва възрастова група: 
Николета Митева на 13 го-
дини, Елена Сакарева – 14 
години, Димитър Геров – 12 
години.

II-ра възрастова група: 
Габриела Ангелова – 9 годи-
ни, Петьо Петков – 5 годи-
ни и Александър Топов на 5 
години

III-та възрастова група: 
Георги Георгиев – 4 години, 
Катрин Илиева – 4 години 
и Вероника Йорданова на 3 
години.

Наградите на спонсорите 
бяха разпределени както 
следва:

„ДИА-СИ” ЕООД на-
гради Лора Любомирова 
– 8 г., Алекс Сотиров – 9 
г., Симеон Кацаров на 6 г.; 
ЗП „Станимир Божилов” – 
Цветозара Ангелова - 6 г., 
Елизабет Хаджийска – 6 г. 
и Катерина Андонова на 8 г.

Сладкарска работилни-

светлините на елхата, в селата 
на тържества и днес - за всич-
ки, които дойдоха на площада 
дори час преди обявеното нача-
ло! Кметът на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев също присъст-
ва на събитието и пожела „През 
новата 2017- та година в дома 
на всеки от нас да има здраве, 
мир и благодат! ”, като не про-
пусна се снима до Дядо Коледа и 
елхата. 

Община Ихтиман и Народно 

цялата страна със заповед № 
РД09-1 от 03.01.2017 г. на МЗХ.

Мотиви: Настоящата за-
повед се издава във връзка с 
констатирани от БАБХ огни-
ща на болестта инфлуенца по 
птиците при домашни и диви 
птици в страната и с цел оси-
гуряване на живота, здравето 
и имуществото на гражданите 
на територията на Република 
България.

Заповедта подлежи на коре-
кции в зависимост от промяна 
в епизоотичната обстановка.

ца „Жана” отличи Елеоно-
ра Петкова – 5 г., Калоян 
Котларов – 11 г., Катрин 
Божилова – 9 г.; „Изи Кре-
дит” избра Найден Давидов 
– 11 г., Нели Радева – 5 г., 
Гергана Илова – 5 г. Бистро 
„Славия” хареса рисунките 
на Михаела Чадарова – 6 г., 
Руслана Вандова – 9 г. и на 
Радослав Арангелов – 5 г.

Всички деца, които участ-
ваха в коледния конкурс 
получиха грамоти за учас-
тие.

читалище „Слънце - 1879” покани-
ха граждани и гости на града на 
Централния площад, за да отбро-
ят заедно последните секунди 
от отиващата си 2016 година на 
31 декември. Празникът започна 
в 23.00 часа с много музика и 
настроение, специално за всички, 
които дойдоха на площада в тази 
нощ. С настъпването на 2017 не-
бето бе озарено и от празнични 
илюминации. 

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
28.12.2016 г.

1. Приемане на промени в Наредбата за условията и 
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогно-
за за местни дейности и за съставяне, обсъждане, при-
емане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Ихтиман
2. Актуализация и вътрешни компенсирани промени по 
плана на списъка за капиталови разходи
3. Исторически музей гр. Ихтиман
4. Разпореждане чрез дарение на 2 бр. нови компютъра 
за нуждите на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
5. Проект за структура на управление и числен състав 
на Общинско горско предприятие - Ихтиман
6. Кандидатстване за финансиране с проект „Закриване 
и рекултивация на общинско сметище за битови отпа-
дъци на община Ихтиман” за отпускане на безвъзмезд-
на финансова помощ от ПУДООС
7. Изготвяне на ПУП и технически проекти за проект 
„Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: 
жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври” за участък Ихтиман - Септември
8. Премахване на записа „Общински имот” за УПИ I - общ 
кв.4 с. Семковци, км. Костадинкино, община Ихтиман
9. Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ/ с отреждане на Пп/ 
и ПУП-ПП за имот № 083595 в м. „Чифлика – Север” 
земл. с. Живково
10. Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ/ с отреждане за 
жилищно строителство с приложено задание по чл.125 
от ЗУТ/ и ПУП-ПП за имот № 136082 в м. „Локвата/ 
Потока”, земл. с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029
11. Изготвяне на проект за ПУП-ПЗ с отреждане за 0о/ 
промяна на отреждането от земеделска земя с прило-
жено задание по чл.125 от ЗУТ/ и ПУП-ПП/ с възможност 
от ел.захранване и В и К, съгласно становище от ЧЕЗ и 
В и К/ за имот № 065003 в м. „Тесни ръд”, земл. с. Пау-
ново, ЕКАТТЕ 55600
12. Приемане на Общински годишен план за младежта 
за 2017 г.
13. График за работата на Общински съвет - Ихтиман 
през м. януари 2017 г.
На 18.01.2017 г. /сряда/ от 16.00 ч. ПК „Образование” и 
ПК „Спорт и социални дейности”;
На 19.01.2017 г ./четвъртък/ от 16.00 ч. ПК „Юридиче-
ска” и ПК „Контрол по строителството”;
На 20.01.2017 г. /петък/ от 16.00 ч ПК „Общинска соб-
ственост” и ПК „Икономическа”.
На 27.01.2017 г. /петък/ от 14.00 ч. СЕСИЯ.

на 6 януари 2017 г. от 10.00 
ч. в градския храм „Успение 
Богородично” бе отслужена 
Света литургия с празни-
чен водосвет. Час след това, 
на яз. „Сухи дол” се проведе 
ритуалът за спасяването на 
Богоявленския кръст. Сред 
мъжете, които желаеха да 
участват тази година, се на-
реди и най-малкият участ-
ник - Никола Евлогиев на 
10 години от с. Веринско, 
който е ученик в Основно 
училище „Христо Ботев” в 
Ихтиман. 

В надпреварата между 
смелчаците да се доберат до 
кръста, който носи здраве 
през цялата година, побе-
дител стана Васил Златков. 
Той получи наградата от 
100 лв., връчена му от кме-
та на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев и благопоже-
лания от протойерей Вита-
лий Велков.

На събитието, вече ста-
нало традиционно за ихти-
манци, присъстваха много 
граждани и гости на града. 
От Община Ихтиман за по-
редна година бе осигурен 
автобус за желаещите да 
присъстват на този вълну-
ващ празник, който свърз-
ваме с думите „традиция, 
студ, мъжество”.

По-късно отец Виталий 
посети сградата на общи-
ната, като поръси за здраве. 
Както и да наричаме този 
ден - Кръщение Господне, 
Свето Богоявление или 
Йордановден, ние го почи-
таме и пожелаваме здраве 
на всички!


