
Инж. София Торолова проведе 
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президент и вицепрезидент 
и национален референдум.

Беше обсъден и въпро-
сът с машинното гласуване, 
както и организацията по 
отношение предаването на 
протоколи от секционните 
избирателни комисии. На 
следващо място беше обър-
нато внимание на помеще-
нията за съхраняване на 
бюлетини по места.

Областният управител 
изказа положителните си 
впечатления от координа-
цията между институциите 
и заяви своята готовност за 
пълно съдействие при нуж-
да, на каквото се надява и 
от териториалните ведом-
ства, за да бъде изборният 
процес добре организиран 
и безпроблемно проведен.

По-рано инж. Торолова 
беше представена на екипа 
на Областната администра-
ция от г-жа Росица Ивано-
ва, която освен директорите 
на дирекции, началниците 
на отдели и експертите в 
администрацията, запозна 
новоназначения Областен 
управител и с текущите и 
предстоящи задачи, по кои-
то екипът на администра-
цията работи.

На свой ред инж. София 
Торолова поздрави г-жа 
Иванова за квалифицира-
ния и добре работещ екип, 
който наследява, и изказ-
вайки своята увереност за 
ползотворна съвместна ра-
бота, постави като приори-
тет пред служителите орга-
низацията и провеждането 
на прозрачни избори.

9 февруари 2017 г. 
Областна администрация 

– София област

София Торолова проведе 
първата си работна среща 
като Областен управител на 
Софийска област. Тя беше 
във връзка с организация-
та и провеждането на пред-
стоящите парламентарни 
избори на 26 март и в нея 
участваха ръководителите 
на териториалните служби, 
отговорни за осигуряването 
на изборния процес.

В началото на срещата 
г-жа Росица Иванова пред-
стави на участниците своя 
наследник на поста Облас-
тен управител и им пожела 
ползотворна работа, след 
което инж. Торолова по-
иска информация относно 
готовността на отделните 
звена и предстоящите дей-
ности по организацията на 
вота.

В срещата взеха участие 
заместник областният уп-
равител г-н Николай Нико-
лов, главният секретар на 
Областната администрация 
г-жа Мая Цанова, директо-
рът на ОД МВР-София ст. 
комисар Георги Григоров, 
неговият заместник Георги 
Тотков, председателят на 26 
РИК-София област г-н Иво 
Тодоров, директорът на РД 
ПБЗН – комисар Пламен 
Зашев, г-жа Камелия Гроз-
данова от ТЗ ГРАО и г-н 
Мирослав Ангелов – проку-
рор от Окръжна прокурату-
ра-София област.

След като инж. Торолова 
бе запозната със свърше-
ното до момента, главният 
секретар на Областната ад-
министрация допълни ин-
формацията като представи 
най-ефективните методи на 
работа при провеждането 
на предходните избори за 

Kампанията за плащане 
на местни данъци в се откри 
на 13 февруари. Традиция-
та да плаща данъците си в 
първия ден от стартиране-
то на кампанията по съби-
рането на местните данъци 
и такси, кметът спазва от 
години. Първи пред каси-
те на „Местни данъци” за-
станаха кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Илиев 
и заместник-кметът инж. 
Тони Кацаров. Те заплатиха 
задълженията си в общин-
ската данъчна служба преди 
уведомителните писма, по-
сочващи размер на задъл-
женията за местни данъци 
и такси за имотите на тери-
торията на общината, които 
всеки жител ще получи по 
пощата.

Платените задължения до 
30 април ви дават възмож-
ност да ползвате отстъпка 
от 5%. Касата е на адрес: 
Ихтиман, ул. „Полк. Борис 
Дрангов” № 4 (сградата на 
НАП). От 20 февруари 2017 
г. (понеделник) до 2 май 
2017 г. (вторник) включи-
телно, касите ще работят с 
ново работно време от 8:00 
ч. до 17:00 ч. без прекъсване, 
за улеснение на гражданите.

Изнесени каси по села-

та ще има от 1 март 2017 
г. (сряда) до 2 май 2017 г. 
(вторник) включително, по 
следния график:

- понеделник - с. Веринско 
от 8:30 ч. до 12:00 ч.

- вторник - с. Вакарел от 
8:30 ч.до 14:00 ч.

- сряда - с. Черньово от 
8:30 ч. до 12:00 ч.

- четвъртък - с. Стамболо-
во от 8:30 ч. до 12:00 ч.

- петък - с. Живково от 
8:30 ч. до 12:00 ч.

Това е улеснение за жите-
лите на кметствата и отпада 
необходимостта да пътуват 
до град Ихтиман, за да си 
платят данъците.

Заплащането на задълже-
нията може да се извършва 
по ЕГН и Булстат, без да се 
представя писмено съобще-
ние.

За невнесените задълже-
ния от минали години се на-
числяват лихви за просро-
чие и се прилагат процедури 
за принудителното им съби-
ране, напомнят от „Местни 
данъци”. Уважаеми гражда-
ни, каним ви най-учтиво да 
изплатите задълженията си, 
съобразно Закона за местни 
данъци и такси.

От Звено „Местни данъ-
ци” към Община Ихтиман 

уточняват още:
- Данъкът върху недви-

жимите имоти се плаща на 
две равни вноски в следни-
те срокове: до 30 юни и до 
31 октомври на годината, за 
която е дължим. На пред-
платилите до 30.04 за цялата 
година се прави отстъпка 5 
на сто.

- Данъкът върху превоз-
ните средства се плаща на 
две равни вноски в следни-
те срокове: до 30 юни и до 
31 октомври на годината, за 
която е дължим. На пред-
платилите до 30.04.2017 г. за 
цялата година се прави от-
стъпка 5 на сто. 

- Патентният данък се 
внася на четири равни внос-
ки, както следва: 1. за първо-
то тримесечие - до 31 януа-
ри; 2. за второто тримесечие 
- до 30 април; 3. за третото 
тримесечие - до 31 юли; 4. за 
четвъртото тримесечие - до 
31 октомври. 

Кодовете за вида плащане 
са следните:

441400-патентен данък 
442100-данък сгради 
442200-наследствен данък 
442300-данък МПС 
442800-туристически да-

нък 
442400-ТБО.

На 09.02.2017 г. г-н Юлиян 
Георгиев, който предостави 
тениска за благотворителен 
търг във връзка с кампа-
нията за набиране на сред-
ства за децата на Елеонора 
Пашунова, посети Община 
Ихтиман. Той връчи на г-н 
Калоян Илиев синия екип с 
подписите на футболистите 
от ПФК „Левски” участвали 
в мача с ПФК „Верея - Ста-

ра Загора”, за която кметът 
предложи сумата 1 200 лв. 
за благотворителната кауза.

Флагче от финала за Ку-
пата на България пък бе 
приятната изненада, която 
г-н Илиев ще прибави към 
колекцията си като член на 
Фен клуба на ПФК „Левски” 
в Ихтиман, който отпразну-
ва своята 15-та годишнина 
миналата година през март.
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До всички заинтересовани
Относно: заявление вх. №Гр - 62/11.01.2017 г. на Теодора Георгиева Рогачева за 

изменение на регулационен план на УПИ І „Жилищен комплекс и магазин”, кв.13, 
гр. Ихтиман за ПИ 448, като се образува нов УПИІІІ-448, кв.13 с площ от 1404 кв.м. 
отреден за „За обществено обслужване - автосервиз, автомивка, пункт за смяна на 
гуми, заведение, паркинг”.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на всички заинте-
ресовани лица, че е изготвен проект за изменение на регулационен план на УПИ І 
„Жилищен комплекс и магазин”, кв.13, гр. Ихтиман за ПИ 448, като се образува нов 
УПИ ІІІ-448, кв.13 с площ от 1404.00 кв.м. отреден за „За обществено обслужване - 
автосервиз, автомивка, пункт за смяна на гуми, заведение, паркинг”.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата 
на техническа служба на Община Ихтиман и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да се запознаят с 
него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и 
възражения по проекта до общинската администрация. /1 ОЕС/ 2017 г. решение 
ІІІ-2/

14.02.2017 г.      От Община Ихтиман

Във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, за издадена заповед №147/13.02.2017 г.

Относно: Изменение плана за регулация за кв.31, УПИ ХVІ - 627, 628, 629, 630, 
631, 632 в с. Вакарел като се обособят отделни УПИ за ОС от ПИ №632, УПИ за ПИ 
№ 631 и УПИ за ПИ №№627, 628, 629, 630. Проектът е обявен на всички заинтересо-
вани ,няма постъпили възражения.

Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинте-
ресовани лица, че със заповед №147/13.02.2017 г. на кмета на Община Ихтиман е 
одобрен проект за промяна на плана за регулация за УПИ ХVІ-627, 628, 629, 630, 
631, 632 в кв.31, по плана на с. Вакарел като се обособят отделни УПИ: за Общин-
ска собственост от ПИ №632, УПИ за ПИ №631 и УПИ за ПИ №№627, 628, 629, 630. 
Образуват се нови УПИ както следва: УПИХVІ - 627, 628, 629, 630; УПИ ХХІІ - 632; 
УПИ ХХІІІ - 631 в кв.31, с. Вакарел. Проектът се намира в Дирекция „Специализи-
рана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заин-
тересованите лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация 
до Административен съд –София област.

14.02.2017 г.      От Община Ихтиман

за инвестиционно намерение от Тони Петров Кацаров, зам.-кмет 
на Община Ихтиман

(по чл. 6, ал.1от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) 
- ПМС № 59/2003 г.(обн. ДВ. 6р.25/2003г. последно из.м. ДВ. 6р. 
94/2012 г.)

1.Информация за възложителя:
Община Ихтиман
Седалище и адрес на управление: град Ихтиман, 2050, ул. „Цар Ос-

вободител „ № 123.
Лице за контакти: Тони Петров Кацаров, зам.-кмет , тел. 0889422922
Адрес за кореспонденция: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 

123.
Уведомяваме, че Община Ихтиман е изготвила инвестиционно 

предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизто-
чник на подземни води за водоснабдяване на стадион „Христо Бо-
тев” на територията на парцел № I, кв.64, по регулационния план 
на град Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, област Софий-
ска” (дейност, съгласно Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на 
ЗООС).

Инвестиционното предложение включва: Проектиране и изграж-
дане на собствен водоизточник на подземни води (тръбен кладе-
нец) за напояване и оросяване на тревни площи на стадион „Христо 
Ботев”.

Стадионът се намира на територията на парцел № I, кв.64, по регу-
лационния план на град Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, 
област Софийска. Имотът е общинска собственост. Околните земи 
представляват урбанизирана територия, като не се налага изграж-
дане на транспортни връзки до стадиона. В района на обекта няма 
защитени местности и природни забележителности. За поливане на 
тревните площи на стадион „Христо Ботев” ще се ползва вода от во-
довземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец).

2. Проектни данни за тръбния кладенец
Проектният тръбен кладенец ще има дълбочина 50 m и ще бъде 

изграден в подземното водно тяло: Порови води в Неоген - Кватер-
нера – Ихтиманска котловина; (код BG3G00000NQ006). Параметри 
на исканото водовземане са :Qсд = 0,32 л/с = 27,41 м3/д; Qмакс. = 2,00 
л/с = 7,2 м3/ч; Qгодишно = 10 006 м3/годишно.

В близост няма изградени собствени водоизточници на подземни 
води за питейно-битови цели и учредени СОЗ.

09.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за народ-
ни представители на 26 март 2017 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с Решение № 4171-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК

І. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Местата за поставяне на плакати и други агитационни материали по 
време на предизборната и информационно-разяснителната кампания от  
партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

За град Ихтиман:
- Прозорците на Народно читалище „Слънце” – откъм площада;

За кметствата:
Белица - Клуб запасни офицери
Бузяковци - на гърба на магазина на РПК
Вакарел - съоръжения на електропреносната мрежа 
Костадинкино - магазин РПК
Пауново - магазин РПК
Борика - съоръжения на електропреносната мрежа
Веринско - магазин РПК
Живково - клуб пенсионер
Боерица - магазин РПК
Венковец - врата до магазина на РПК
Полянци - магазин РПК
Черньово - магазин РПК
Стамболово - читалището
Мирово - магазин РПК
Мухово - магазин РПК 

2. Предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 
март 2017 г. се открива на 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден) 
и приключва в 24:00 ч. на 24 март 2017 г.

3. Предизборната кампания се води на български език.
4. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и вит-

рини само след разрешение на собственика или управителя на имота. 
ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени 
по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите; 

2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с пре-
дизборната кампания; 

3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и 
здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и 
безопасността на движението; 

4. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите 
нрави, честта и доброто име на кандидатите; 

5. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или зна-
мето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни 
знаци или изображения;

6. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна 
агитация; 

7. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински уч-
реждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; 

8. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на 
изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

9. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 
10. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счи-

та за агитация извършването на религиозни обреди
11. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и иници-

ативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко 
от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през из-
борния ден и до края на гласуването; 

12. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или 
във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или 
кандидат.   

ІІІ. ЗАДЪЛЖАВАМ:
На основание чл.186, ал.3 от ИК в срок до 7 дни след изборния ден (3 ап-

рил 2017 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат 
поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите 
избори.

Копие от Заповедта да се връчи на представителите на политическите пар-
тии, коалиции и инициативните комитети в община Ихтиман, РИК - за све-
дение, на всички кметове и кметски наместници и да се сведе до знанието на 
избирателите в общината чрез поставяне на информационното табло, пуб-
ликувана на сайта на Община Ихтиман и във информационния бюлетин.

Инж. ТОНИ КАЦАРОВ
За кмет на община Ихтиман

съгл. Заповед № 90 / 24.01.2017 г.

ЗАПОВЕД № 134 / 08.02.2017 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН
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ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ „НАДЕЖДА” И „БЕЛИЧЕ” ПРАЗНУВАХА

Пенсионерски клуб „На-
дежда” празнува своя пети 
рожден ден от основава-
нето на клуба. Осемдесе-
тгодишен юбилей отбе-
ляза и Иванка Стефанова 
- баба на четири внука и 
пет правнука. По тради-
ция беше зарязано лозето 
и избрано най-доброто и 
пивко черньовско вино. С 
експонатите от кулинарна-
та изложба, подготвена от 

Празникът на виното и 
любовта 14 февруари има за 
символи светиите Трифон и 
Валентин. Има много общо 
между тях: двамата загиват 
млади за христовата вяра, 
освен това били и лечите-
ли. Свети Трифон произ-
хождал от лозарски район 
на Мала Азия, а Свети Ва-
лентин използвал сладкото 
вино, за да подобрява вкуса 
на горчивите си лекове.

В днешния ден, за от-
белязване на този двоен 
празник, зам.-кметовете на 
Община Ихтиман г-жа Да-
ниела Митева и инж. Тони 
Кацаров бяха гости на два 
пенсионерски клуба.

На 15 февруари в 
с.Белица се проведе от-
четно-изборно събрание 
на пенсионерски клуб 
„Беличе”, създаден пре-
ди седем години. Тук хо-
рата се събират за да се 
видят, честват различни 
празници, провеждат раз-
говори. Дългогодишна 
негова председателка бе 
Теменужка Стоянова, коя-
то се оттегли от активна 
дейност и на нейно място 
беше избран Христо Ни-
колов. След събранието 
и беличани отбелязаха 
Трифон Зарезан, един от 
най-обичаните и почита-
ни празници, свързан със 
смяната на сезоните от 
зима към пролет.

Клуб „Еледжик”, с пред-
седател Недка Разсолкова, 
посрещна г-жа Митева. 
Ритуално бяха „зарязани” 
лозови пръчки, завъртя 
се хоро. Комисия дегусти-
ра домашно произведено 
вино, а най-високо бе оце-
нен вкусът на вино от па-
мид, майсторски направено 
от Бойка Балканджийска. 
Г-жа Дана Янинска, предсе-
дател на ОбС на пенсионе-
рите я поздрави и й подне-
се награда. От буре с вино, 
произведено от Станоя 
Станойчев с грозде от Ка-
рабунар, можеше да пийне 
всеки, дошъл в клуба. Г-жа 
Даниела Митева поздрави 

пенсионерите и им пожела 
весел празник.

Гост в клуб „Здравец”, с 
председател Стефка Це-
нева, бе зам.-кметът инж. 
Кацаров. Освен че е праз-
ник на виното, тук акцент 
бе любовта. Поздравле-
ния със стихове и балада-
та „Неразделни” от Пенчо 
Славейков бяха поднесени 
за двойки с над петдесетго-
дишен семеен живот: сем. 
Паргови, сем. Стойневи, 
сем. Барови, сем. Угрино-
ви, сем. Янински, сем. Пе-
ткови, сем. Милеви, сем. 
Йорданови, сем. Угрини, 
сем. Милчеви. Осемдесет и 
пет годишнина отбеляза и 
Славка Тодинова – родител, 
учител, активен гражданин. 
„Да сте здрави и дълги го-
дини достоен живот!” – им 
пожела зам.-кметът инж. 
Тони Кацаров.

сръчните ръце на черньо-
вки, всички бяха почерпе-
ни, а участниците получи-
ха грамоти.



 4                                          Ихтиман

АТЕЛИЕ ЗА ДЕЦА

ПРИЗНАНИЕ

ПРЕКАДЕТКИТЕ НА ЗОНИ

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДА-
НИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИЯ 

СЪЮЗ

На 11.02.2017 г. в Исто-
рически музей гр. Ихтиман 
децата от кръжока „Фолк-
лор , краезнание и етногра-
фия” към музея посрещна-
ха своите приятелчета от 
Украинското неделно учи-
лище, създадено от фонда-
ция „Мати – Украйна” към 
Украинското посолство. Те 
бяха придружени от г-жа 
Антонина Якимова, дирек-

Още в края на месец януа-
ри художниците от Школата 
по изобразително изкуство 
към Център за подкрепа за 
личностно развитие - Об-
щински Детски Комплекс 
Ихтиман изпратиха свои 
рисунки в град Сунгурларе. 
Техните творби взеха учас-
тие в Национален конкурс 
за детска рисунка „Св. Три-
фон Зарезан”, в който ми-
налата година рисунката на 
Симона Алексова спечели 
първото място.

На 14 февруари в Сунгур-
ларе се състоя Национал-
ната изложба-конкурс за 
детска рисунка, като учас-
тниците бяха наградени. 
Кметът на Община Сун-
гурларе инж. Васил Пан-
делиев награди Белослава 
Димитрова, художничка от 
Школата по изобразително 
изкуство към ЦПЛР - ОДК 
гр. Ихтиман, с ръководител 
Габриела Йорданова, с трета 
награда. Талантливото дете 
получи грамота и медал.

Голям успех постигнаха 
прекадетките на клуба на 
провелото се в град Кюстен-
дил регионалното първен-
ство. Момичетата ни заеха 
второ място и по този начин 
се класираха сред най-сил-
ните 16 отбора в страната. В 
надпреварата взеха участие 
9 отбора, като нашият от-
бор спечели предварителна-
та си група след победи над 
Пирин - Разлог и Брезник. 

Традиция стана в нача-
лото на всяка година да се 
провежда заседание на ръ-
ководството на пенсионер-
ския съюз с кметовете на 
селата в различни клубове. 
Този път домакини бяха 
пенсионерите от село По-
лянци.

Целта на провеждането на 
съвместни заседания е да се 
стиковат задачите, тъй като 
пенсионерските дружества 
са основните действащи 
формации, на които могат 
да разчитат кметовете и 
кметските наместници. На 
заседанието присъстваха 
г-жа Даниела Митева и инж. 
Тони Кацаров, зам.-кметове 
на Община Ихтиман.

Г-жа Дана Янинска запоз-
на присъстващите с пред-
стоящите задачи през 2017 
г. Тя наблегна на необходи-
мостта от организационно 
укрепване на дружествата. 
През последните години, от 
четири дружества, броят се 
увеличи на четиринайсет, 
което е постигнато благода-
рение на богатата и разноо-
бразна дейност. 

Тя подчерта още, че всич-
ки дружества е необходимо 
да се включат в изпълнение 
на проекта „По стъпките на 
миналото”. За целта по слу-
чай християнски празници 
да се възпроизведат обичаи, 
които да бъдат описани и 
заснети, за да се предоста-
вят на Историческия му-
зей в Ихтиман, както и да 
се обособят експозиции в 
новоизградените клубове. 
Специално внимание да се 

тор на училището. Двете 
културни институции - Ис-
торическият музей в Ихти-
ман и учебното заведение 
- имат дългогодишни парт-
ньорски отношения. 

Тази година децата от 
кръжока запознаха свои-
те приятелчета с празни-
ка Сирни Заговезни и с 
обреди, свързани с него. 
Разказаха и за най-извест-

обърне и на проекта „Живот 
и дейност на забележител-
ни личности”, като по този 
начин се даде обществено 
признание на видни наши 
съграждани. „Дружествата 
да бъдат в тясно сътрудни-
чество с библиотекарите, 
като продължи работата по 
компютърна грамотност. 
Похвална е инициатива-
та за засаждане на цвет-
ни лехи пред клубовете и 
кметствата, поддържането 
на църковните дворове и 
параклисите. Повече грижи 
да се полагат за самотните 
възрастни и болни хора – 
призова още тя. В начало-
то на годината трябва да се 
проведат и отчетни събра-
ния, на които да се наблегне 
на финансовото състояние. 
Задължително всеки клуб 
трябва да има книга за при-
ходите и разходите и еже-
месечно да се информират 
членовете.”

Инж. Тони Кацаров из-
рази своето задоволство от 
начина на провежданите 
по този начин заседания, 
от богатата и разнообразна 
дейност, която се предвиж-
да в разработения план. 
„Надявам се, че и в бъдеще 
ще работим в тясно сътруд-
ничество” – каза още той, 
а всички председатели на 
дружества получиха скром-
ни подаръци от Община 
Ихтиман.

Дана Янинска,
председател на ОбС на 

пенсионерите

ния обичай, свързан с Баба 
Марта - закичването с мар-
теница на първи март, деня 
на пристигането й. След 
това заедно, от усукани бяла 
и червена нишка, направиха 
мартенички. 

Гостите с интерес разгле-
даха и експозицията на Ис-
торическия музей в града 
ни.

Във връзка с реализацията 
на спечеления от Волейболен 
клуб „Ботев” - Ихтиман про-
ект по програма „Спорт за 
децата в свободното време” 
на ММС, обявяваме набиране 
на момичета и момчета ро-
дени в периода 2003 - 2008 
година, без определени кри-
терии за височина. Желаещи-
те ще получат възможност 
за безплатни спортни зани-
мания под ръководството 
на квалифицирани специали-
сти, както и възможност за 
участие в състезанията от 
Държавните първенства.

Записването ще бъде в 
периода 13.02 - 28.02.2017 
г. във физкултурния салон 
на СУ „Христо Ботев” или на 
телефон 0899923172.

Волейболен клуб 
„Ботев” Ихтиман 

ОБЩИНА ИХТИМАН И 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„СЛЪНЦЕ-1879”

КАНЯТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
НА ТЪРЖЕСТВАТА ПОСВЕТЕНИ НА ТРЕТИ МАРТ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА
28 ФЕВРУАРИ /вторник/

ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ „ГЕРОИ И ДЕМОНИ” НА ТЕАТРАЛНА ГРУПА 
„ФАНТАЗИЯ”

Малък салон на читалището, 18.30 ч.

2 МАРТ /четвъртък/
ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЛЪНЦЕ-1879”

Голям салон на читалището, 18.00 ч.

3 МАРТ /петък/
ТЪРЖЕСТВЕНО ШЕСТВИЕ ДО ПАМЕТНИКА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ В 

МЕСТНОСТТА ”КРЪСТА”
Тръгване от Централен площад, 10.30 ч.

ОСВЕЩАВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА НОВИЯ ПАРАКЛИС 
„СВЕТИ ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ ”

БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ
Местност ”Кръста”, 11.00 ч. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ОБЯВА

В провелата се след това 
финална тройка записахме 
загуба от Етрополе и побе-
да над Кюстендил, а след 
победата на Етрополе над 
Кюстендил беше записано и 
най-успешното представяне 
на женското направление 
на клуба, а именно класира-
не на зони, които ще се про-
ведат през месец април.

Браво момичета!
Волейболен клуб „Ботев”


