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ГЕРБ ще има 95 народни представители в новия парламент. Втората по-големина парла-
ментарна група ще бъде тази на БСП, които ще имат 15 души по-малко – 80 депутати. След-
ват „Обединени патриоти“ с 27 мандата, ДПС - 26 и „Воля“ - 12. Това показват окончателните 
данни на Централната избирателна комисия. На парламентарните избори на 26 март са гла-
сували 3 682 151 от имащите право на глас общо 6 810 341 души. Недействителните бюлетини 
са точно 169 009. Това означава, че избирателната активност е била 54.07%. Според оконча-
телните данни на ЦИК ГЕРБ е получила гласовете на 1 147 292 избиратели (32.65%), „БСП за 
България“ – на 955 490 души (27.19%). За „Обединени патриоти“ са гласували 318 513 души 
(9.07%), за ДПС - 315 976 (8.99%), а за „Воля“ - 145 637 (4.15%). Недействителните бюлетини за 
ГЕРБ са 14573. Следват ги БСП с 12812 невалидни за тях гласове. За ДПС има 5146 невалидни 
бюлетини, за „Обединените патриоти“- 1940 и за „Воля“- 1473.

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 26-ТИ МИР СОФИЯ ОБЛАСТ:

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН:

Централната избирателна комисия (ЦИК) официално съобщи и окончателния списък с 
имената на новите 240 депутати в 44-ото Народно събрание, които бяха избрани на предс-
рочните парламентарни избори на 26 март. 26-ти МИР София област е с 8 мандата, съответно 

- ПП ГЕРБ - Николина Ангелкова, Валентин Милушев и Васил Цветков;
- „БСП за България“ - Иван Ченчев, Радослав Стойчев и Лало Кирилов;
- „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - Явор Нотев;
- ПП „Воля“ - Албена Найденова.
След публикуване на окончателния списък се очаква президентът Румен Радев да издаде 

указ за насрочване на първото заседание на новия парламент.

По материали на mediapool.bg

По традиция пенсионери-
те от клубовете в община 
Ихтиман се събират заедно, 
за да отбележат настъпване-
то на пролетта. Добра орга-
низация, много веселие и 
хубави мигове стоплиха ду-
шите на възрастните хора. 
Техните празници бяха спо-
делени от скъпи гости. Кме-
тът на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев, както и 
зам.-кметовете г-жа Дани-
ела Митева и инж. Тони Ка-
царов бяха поканени и при-
състваха на вълнуващите 
събития в с. Живково, клуб 
„Еледжик”, с. Веринско, с. 
Черньово. 

Ресторант „Виктория” в 
Ихтиман бе домакин и събра 
на едно място представите-
ли от всички пенсионерски 

Основно училище ,,Дим-
чо Дебелянов” гр. Ихтиман 
отбеляза 35-годишнина от 
създаване на учебното заве-
дение. Официални гости на 
събитието бяха г-н Николай 
Начев, председател на Об-
щински съвет – Ихтиман, 
инж. Тони Кацаров, зам.-
кмет на Община Ихтиман, 
г-жа Валентина Петрова, 
главен експерт „Образо-
вание и здравеопазване” в 
Община Ихтиман. Тук бе и 
г-жа Мария Янкова, награ-
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11 10 17 9 6 21 13 16 4
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Община Ихтиман 14485 8969 713 8249 3507 2048 642 718 221 475 8 102 65 159 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 900 532 35 497 196 157 40 36 15 18 1 4 3 13 14 0

2 891 527 31 496 203 129 39 53 15 19 0 11 3 15 9 0

3 756 400 11 389 165 102 39 14 18 14 0 6 6 10 15 0

4 958 626 48 578 275 146 60 16 14 18 0 7 8 14 20 0

5 915 560 21 539 227 147 64 13 25 23 1 6 3 14 16 0

6 942 534 22 512 224 132 45 19 27 13 0 4 10 20 18 0

7 842 485 9 470 211 123 46 5 19 13 1 14 4 13 21 0

8 597 381 22 359 138 118 33 4 7 13 0 8 4 14 20 0

9 901 546 28 518 227 145 53 12 14 13 0 13 3 20 18 0

10 326 234 44 190 75 27 3 63 0 0 0 1 0 2 19 0

11 970 642 129 513 190 50 1 179 1 75 1 0 1 0 15 0

12 901 578 108 470 229 61 2 95 2 69 1 2 0 0 9 0

13 178 126 8 118 48 29 14 5 11 2 1 1 1 3 3 0

14 447 288 20 268 123 87 18 9 3 7 0 2 10 3 6 0

15 255 194 5 189 104 44 13 5 8 4 0 0 2 1 8 0

16 152 109 6 103 54 29 7 2 2 1 0 1 2 0 5 0

17 35 32 0 32 18 9 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

18 70 55 1 54 28 14 7 0 0 0 1 0 0 0 4 0

19 417 276 8 268 115 51 16 48 9 16 0 1 0 3 9 0

20 220 123 5 117 48 33 21 0 4 5 0 0 0 1 5 0

21 61 44 3 41 19 11 4 0 2 2 0 1 0 1 1 0

22 26 24 2 22 7 11 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0

23 38 36 0 36 24 3 4 0 0 1 0 0 0 1 3 0

24 498 281 25 256 105 79 28 4 2 17 0 9 1 0 11 0

25 325 186 8 178 51 62 35 0 4 10 0 1 2 4 9 0

26 724 415 24 391 116 177 32 1 12 29 0 7 1 7 9 0

27 40 37 2 35 20 3 2 0 1 1 0 0 1 0 6 -1

28 76 65 1 64 31 20 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0

29 84 55 1 54 30 13 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0

30 940 578 86 492 206 36 1 135 2 82 1 0 0 0 29 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

Разприделение на мандатите

Обединени патриотиГЕРБ                  БСП

ДПС                 ВОЛЯ

клубове. Председателят на 
Общински пенсионерски 
съюз г-жа Дана Янинска 
произнесе приветствено 
слово, с което поздрави 
всички и им пожела мно-
го здраве, щастие и усмив-
ки. Свежата атмосфера се 
чувстваше в програмата на 
мажоретния състав, изпя-
тите песни и вълнуващите 
пожелания, които прозвуча-
ха в залата от името на об-
щинското ръководство. 

Щастието, радостта и ху-
бавите емоции не призна-
ват възраст. Всеки бе дошъл 
с празнично настроение. 
Много от присъстващи-
те не се сдържаха и извиха 
пъстро хоро, защото явно 
вече пролетта бе пристигна-
ла и в сърцата им.

дена през 2012 г. за изключи-
телен принос в развитието 
на образованието в Община 
Ихтиман, учител по мате-
матика и бивш директор на 
ОУ „Димчо Дебелянов” и 
СОУ „Христо Ботев”. 

Преди празничната про-
грама, слово произнесе 
директорът на училището 
г-жа Румяна Геринска: 

на стр. 2
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35 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
,,ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

130 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДОБРИТЕ ДЕЛА

от стр.1
Всяка година, с идването 

на пролетта, последният ден 
на месец март е празник за 
нашето училище. И днес, за 
тридесет и пети път ние сме 
се събрали, за да отдадем 
признателността и уваже-
нието си към поета Димчо 
Дебелянов, чието име носи 
училището ни. Димчо Де-
белянов – роден в град Коп-
ривщица; учи в Пловдив; 
по-късно коректор в печат-
ници и издания; чиновник 
в Метеорологична станция; 
стенограф в Народното съ-
брание; редактор на хумо-
ристични вестници и списа-
ния; доброволец на фронта. 
В Копривщица, в двора на 
старата църква, обградена в 
люлякови храсти седи една 
каменна майка. Подпряла 
глава на ръката си - жест, 
колкото български, толкова 
и жест на всички майки по 
света, тя още не е изгубила 
надежда, че някъде откъм 
южните фронтове ще се за-
върне нейния син. Но той 
не идва – той падна прони-
зан от вражески куршум 

на 02.10.1916 г., на бойното 
поле край Демир Хисар. Де-
белянов загива ненавършил 
тридесет години, неиздал 
нито една книга, оставил 
ни само стихове, които по-
късно приятелите му ще 
съберат и издадат. Тези не 
много на брой лирични от-
кровения винаги ще раз-
криват пред нас като роман 
един живот, наситен с нрав-
ствена чистота и нежност. 
И винаги, с настъпване на 
пролетта,непринудено,у 
всекиго от нас зазвучава Де-
беляновия стих: ,, Помниш 
ли, помниш ли тихия двор, 
тихия дом с белоцветните 
вишни?”. 

Уважаеми гости, колеги, 
скъпи ученици, 

Искам да споделя с Вас и 
факта, че нашето училище 
достойно представя себе си 
и град Ихтиман на всички 
национални чествания в 
град Копривщица, посвете-
ни на живота и творчество-
то на Дебелянов. Участвахме 
в тържествата за 125-годиш-
нината от рождението на 
поета, а преди няколко дни 

група ученици присъстваха 
на среща на училища в Бъл-
гария, носещи името на Дим-
чо Дебелянов,организирана 
по повод 130 години от рож-
дението му. Гордост за нас 
е, че моменти от краткия 
си живот Димчо Дебелянов 
прекарва в нашия град, с 
приятелите си – поета Гьон-
чо Белев и Иванка Дермен-
джийска. Нека и занапред 
достойно носим неговото 
име! 

Честит празник!” 
Педагогическият колектив 

и възпитаниците на учили-
ще ,,Димчо Дебелянов” бяха 
подготвили изключително 
разнообразна литературно-
музикална програма. Със 
стихове, песни, танци се 
представиха от най-малки-
те до най-големите ученици. 
Два мажоретни състава де-
монстрираха своите умения. 
Аплодисментите на при-
състващите показаха ясно, 
че тук наистина има талант-
ливи деца. Пожелаваме на 
всички да продължават да 
работят и да се учат със съ-
щия устрем.

На 28 март 2017 г. се навър-
шиха 130 години от рожде-
нието на Димчо Дебелянов. 
Ученици от Основно учили-
ще ,,Димчо Дебелянов“ гр. 
Ихтиман почетоха паметта 
и творчеството на великия 
български и световен поет 
чрез участие на 27 и 28 март 
в гр.Копривщица, в среща-
разговор с уредници, рабо-
тили в музея, поети, литера-
тори, родственици на поета, 
представители на учили-
щата с името на Дебелянов, 
журналисти и обществе-

Основно училище „Хрис-
то Смирненски“- село Вака-
рел обяви месец февруари за 
Месец на добрите дела, за-
щото членовете на Учениче-
ския съвет харесаха идеята 
на фондация „КОРПлюС“. 
Идеята й бе учениците да 
се замислят и да открият 
нуждаещи се от помощ, гри-
жа или внимание, и да на-
правят нещо хубаво да тях.  
Това е разказ за това колко 
заразителни са добрите мал-
ки прояви.  

Председателят на Учени-
ческия съвет, петокласни-
кът Спас Александров, по-
сети учениците от първи и 
втори клас  в занималнята и 
им помогна с домашните им 
упражнения на 24 февруари.

Петокласници и шесток-
ласници изработиха проек-
ти „Мартеница“, придруже-
ни от кратко описание на 
самата традиция, на англий-
ски език. Те бяха предста-
вени пред по- малките уче-
ници от трети и четвърти 
клас. Възхищението им бе 

ници, среща-представяне 
на училищата, поклонение 
на гроба на Димчо; рецита-
ли и премиери на книги в 
бащината му къща. За до-
бро представяне на своето 
училище, учениците Асен 
Асенов и Веселин Георгиев 
бяха наградени от г-жа Ис-
кра Шипева - директор на 
Дирекцията на музеите в гр. 
Копривщица. 

Текст и снимка: Вера 
Колева, зам.-директор в 

Основно училище ,,Димчо 
Дебелянов“

предизвикано от интересни-
те идеи при изработване на 
проектите по метода „учене 
чрез правене“. 

Месец февруари свърши 
бързо, но добрите дела- не. 
Учениците от пети клас из-
работиха мартенци в часо-
вете по Технологии и пре-
дприемачество и Английски 
език- Факултативен час, 
които подариха на децата 
от подготвителния клас от 
Основно училище „Христо 
Смирненски“- село Вакарел 
на 1 март. Петокласници 
изпълниха любимите им на-
родни песни, а малките уче-
ници рецитираха стихове, 
посветени на Баба Марта и 
Пролетта.

В празник се превърна 
присъствието на учениците 
от пети клас в пенсионер-
ския клуб „Дълголетие“ - 
село Вакарел. Те поздравиха 
старите хора с китка от на-
родни песни и букет от мар-
теници, а те ги нагостиха с 
лакомства.
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ИХТИМАН ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА 
СЕ ПРОСЛАВЯ С ПИСАНИ ЯЙЦА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ4 - СЕЛО ВАКАРЕЛ УЧАСТВАТ ЗА 
СЕДМА ГОДИНА В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС НА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING BEE 2017

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

На 25 март, Благовец, бе 
проведена демонстрация 
на Ихтимански писани 
яйца в Исторически музей 
гр.Ихтиман. В него участ-
ваха деца, придружени от 
техните родители. Лекторът 
на демонстрацията Велина 
Минева запозна участни-
ците с начина на изписва-
нето на яйца. Демонстрира 
растителни и геометрични 
форми на изписване, начин 
на държане на писалка, на-

Целта на състезанието 
SPELLING BEE е да разви-
ва допълнителни знания и 
умения по английски език, 
умения за представяне пред 
публика и да мотивира уче-
ниците. Състезанието се 
провежда в подкрепа на обу-
чението по английски език 
като чужд в българските 
училища.

Тази година в това състе-
зание участваха ученици от 
пети до седми клас от ОУ 
„Христо Смирненски“- с. Ва-
карел. На 01.03. 2017 година 
се проведе училищния кръг 
на Националното състезание 
по правопис на английски 
език SPELLING BEE 2017. 
Мирела Бичева, ученичка 
от седми клас, зае първото 
място, а шестокласникът Де-
нислав Петров се класира на 
второ място. Явор Захариев, 
ученик от пети клас, грабна 
бронзовия медал.

Spelling Bее е състезание, 

гряване на восък, боядисва-
не и отстраняване на восъ-
ка. 

Интересът към този зана-
ят бе голям. Всички учас-
тници се справиха отлично. 
Видяха, че от техните ръце 
излиза едно изящество, 
което те самите са създали. 
Убедиха се, че нашите баби 
са били сръчни не само да 
изработят своята носия и да 
я извезат, но и в този занаят 
на изписване на Ихтиман-

в което състезателите спе-
луват, т.е произнасят, раз-
лични думи буква по буква. 
Думите за състезанията се 
подбират от предварително 
обявен списък с 500 думи. 
Ако състезателят спелува 
думата правилно, той преми-
нава в следващия кръг, къде-
то се състезава с останалите 
участници. Ако спелуването 
е неправилно, състезателят 
отпада. Spelling вее е състеза-
ние с елиминиране и послед-
ният останал състезател се 
обявява за победител.

Победителят в училищ-
ното състезание и неговият 
подгласник се класират за 
регионалните състезания и 
подготвят допълнителни 200 
думи. Най-добрите трима 
от регионалните кръгове се 
класират за финала в София 
и подготвят още 100 думи.

Съществуват няколко те-
ории зашо думата “bee” се 
свързва със състезанието по 

ски писани яйца са проявя-
вали голяма сръчност, точ-
на ръка и много любов. 

„За поредна година се 
убеждавам, че този занаят 
ще остане и ще се предава 
от поколение на поколение, 
а Ихтиман ще продължава 
да се прославя със своите 
писани яйца в страната и 
чужбина. Предстоят ни из-
ложби и демонстрации в 
градовете София, Етрополе 
и Пловдив, в Детска гради-
на „Здравец” - гр.Ихтиман и 
в с. Черньово” - сподели В. 
Минева.

спелуване. Думата за “пчела” 
на английски е “bee”. Мно-
зина считат, че начинът, по 
който хората общуват един 
с друг, прилича на начина на 
взаимодействие между пче-
лите. Напоследък, обаче, уче-
ните отхвърлят тази теория 
и приемат, че думата „bee” 
произлиза от старата англий-
ска дума “bene”, която озна-
чава “молитва” или “услуга”, 
и е свързана с по-известна-
та дума “boon” със значение 
“благодат”. Други предпола-
гат, че думата “bee” е съкра-
тена форма на английската 
дума “been”, която означава 
“доброволна помощ, оказана 
от съседи, при изпълнение 
на дадена задача”. Очевидно 
няма едно мнение по отно-
шение на произхода на дума-
та “bее” във фразата “spelling 
bее“, но пчелата традицион-
но остава емблема на състе-
занието.

В Съединените щати състе-
занието се провежда ежегод-
но от организацията Scripps 
и затова е известно като 
Scripps National Spelling Вее. 
Първото състезание Scripps 
National Spelling Bee е било 
проведено през 1925 г. само 
с девет участници. Оттогава 
броят на участниците се е 
увеличил многократно до 11 
милиона американски уче-
ници. За популярността на 
състезанието свидетелства 

фактът, че са издадени много 
справочници и помагала за 
участниците и то се предава 
по големите телевизионни 
канали.

Много други страни, като 
Великобритания, Канада, 
Армения, някои държави в 
Азия, също провеждат мест-
ни състезания по спелуване. 
Scripps работят по органи-
зирането на международно 
Spelling Вее състезание за 
победителите от различните 
страни.

Национално състезание по 
правопис на английски език 
Spelling Bee се провежда през 
2017 г. за седма поредна годи-
на. Учениците от ОУ „Христо 
Смирненски“- с. Вакарел са 
участници в него вече седма 
година. Шестото състезание 
през миналата учебна годи-
на привлече рекорден брой 
участници – повече от 6500 
ученици от 274 училища в 
България!

Подготовката и участието 
в състезанието стимулира 
интереса на учениците към 
английския език, помага им 
да подобрят правописа и 
да обогатят речниковия си 
запас от английски думи, 
изгражда умения за състеза-
телност и постоянство и дава 
възможност за допълнител-
на изява. Учителите получа-
ват допълнителни материали 
и идеи за разнообразяване на 

преподаването на английска 
лексика и граматика в сред-
ния курс на обучение.

Състезанието е насочено 
към ученици до 14 години и 
до 7 клас от всички общин-
ски, държавни и частни об-
щообразователни училища 
в страната. Състезанието се 
провежда в три етапа: учи-
лищен, регионален и нацио-
нален. Участниците и по-
бедителите във всеки етап 
получават сертификати и 
други награди, а за финалис-
тите ще бъде организиран 
едноседмичен летен езиков 
лагер.

Първото състезание 
Spelling Bee е проведено в 
България през 2011 по идея 
на две доброволки от Корпус 
на мира в България – Фели-
ша Бивънс и Ерин Рели. В 
първото състезание участ-
ват само училища, в които 
преподават доброволци от 
Корпус на мира, а през след-
ващата се включват повече 
участници.

Националното състезание 
по правопис на английски 
език Spelling Bee се органи-
зира от Фондация „Корпус 
за образование и развитие – 
КОРПлюС“ в партньорство с 
фондация „Америка за Бъл-
гария”. Състезанието се под-
крепя от Министерството на 
образованието и науката и 
Посолството на САЩ.

Център за обществе-
на подкрепа стартира ин-
формационна кампания в 
училищата на територия-
та на Община Ихтиман за 
представяне на Национал-
ната телефонна линия за 
деца(НТЛД). Първата среща 
бе с ученици от ОУ“Христо 
Смирненски“ - с.Вакарел, 
последва среща и с ученици 
от СУ”Христо Ботев”. През 
месец април кампанията ще 
продължи и в ОУ „Димчо 
Дебелянов”. 

НТЛД 116 111 е телефон 
за деца, техните родители и 
близки, както и всеки, кой-
то търси информация и по-
мощ по въпроси, свързани с 
деца. Линията е денонощна, 
без почивен ден. Достъпна 
е от територията на цялата 
страна. Разговорите с кон-
султантите са напълно без-
платни за обаждащите се, 
независимо дали звънят от 
стационарен или мобилен 
телефон.

На 116 111 можеш да по-
звъниш и да споделиш:

…за проблеми в семей-
ството ти

…за проблеми в училище
…ако някой те заплашва

…ако някой упражнява 
насилие на теб

…ако се чувстваш несигу-
рен или заплашен

…ако си объркан и не зна-
еш как да подредиш нещата

…ако нещо неочаквано и 
сериозно се е случило

…ако си в беда
… ако твой приятел е в 

беда
Притеснението да разкри-

еш себе си и чувствата си, 
страхът от отхвърляне, бол-
ката и разочарованието при 
раздяла, са трудни момен-
ти за всяка възраст, затова 
анонимността и съветите 
от специалисти правят тел. 
116 111 желан от децата съ-
беседник. Те имат възмож-
ност да обсъдят това, което 
ги плаши, и да обсъдят въз-
можните решения, без да 
се чувстват притеснени от 
мнението и гледната точка 
на възрастния. 

Екипът на Център за об-
ществена подкрепа Ихти-
ман изказва своята благо-
дарност към Директорите 
на училищата в Община Их-
тиман за съдействието и ре-
ализирането на тази кампа-
ния.
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1. Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за 
местни дейности в Община Ихтиман за периода 2018 
– 2020 г.
2. Приемане Годишен план за развитие на социалните 
услуги в Община Ихтиман за 2018 г.
3. Общинска програма за закрила на детето за 2017 – 
2018 г.
4. Отписване като недължими публични общински взе-
мания за такса битови отпадъци за сгради, предоста-
вени за управление на ТП ДЛС „Арамлиец”
5. Изменение и допълнение на Програмата за управле-
ние и разпореждане с имотите общинска собственост 
през 2017 г.
6. Настаняване на Кметство Полянци в сграда на би-
вше училище в с. Полянци
7. Продажба на УПИ ХХII-632 в кв.31 по плана на с. Вака-
рел.
8. Продажба на общинско жилище /апартамент /
9. Предоставяне безвъзмездно за управление на по-
мещение в новострояща се болница в гр. Ихтиман на 
РЗОК - София област.
10. Разрешение за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ, ПП, 
схема за електрозахранване и пътна връзка за имот № 
ПИ 105015 в м. Делниците, землище с. Веринско.
11. График за работата на Общински съвет - Ихтиман 
през м. април 2017 г.

На 20.04.2017 г. /четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Общин-
ска собственост”, ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по 
строителството”;
На 21.04.2017 г. /петък / от 16.00 ч. ПК „Образование”, 
ПК „Спорт и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 28.04.2017 г. /петък / от 14.00 ч. СЕСИЯ.

Поводът беше 90 годиш-
ния юбилей на Янка Петро-
ва Николова - дългогодишен 
учител в селското училище 
и прекрасен човек. Домаки-
ни на тържеството, което се 
състоя на 18 март, бяха си-
нът на баба Яна - Христо и 
снахата Горица, решили по 
този начин да изкажат своя-
та благодарност към нея и 
да стоплят старото майчино 
сърце. Юбилярката беше по-
срещната от многобройните 
приятели и роднини, дошли 
на събитието, със звъна на 

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
30.03.2017 г.

ВЪЛНУВАЩО ТЪРЖЕСТВО В БЕЛИЦА

КОНТАКТИ:
Община Ихтиман

гр. Ихтиман

ул. „Цар Освободител“ №123

тел: 0889 / 57 57 08

e-mail: piar_ihtiman@abv.bg

Тарифа за обяви и реклами в
Информационен бюлетин

1. Графично оформена, с цвят:
• първа страница 
(долна половина) - 1 лв.см2

• последна страница - 0,50 лв.см2

2. Малка обява 
до 10 думи - 1 лв.

стария школски звънец и бу-
рни ръкопляскания, които я 
върнаха в дните на нейната 
младост. Многото цветя и 
поздравления, които полу-
чи, са доказателство за яр-
ката диря, оставена от баба 
Яна през годините. Безспо-
рен ерудит дори и на тази 
възраст тя с удоволствие ре-
цитира стиховете на Вазов и 
Ботев, пее старите народни 
песни, а разказите й са жи-
вата история на село Белица. 
Поклон пред един изпълнен 
със смисъл и достоен живот!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Честит 90 годишен юбилей 

на Янка Петрова Николова 
от село Белица, Община Их-
тиман, дългогодишна учи-
телка и прекрасен човек, от 
името на всички нейни при-
ятели и роднини от селото 
и махала Горубийте и спе-
циално от Горица, която й 
пожелава още дълги години 
здраве и радост.

РЪГБИТО Е ОТБОРЕН СПОРТ, 
КОЙТО ВЪЗПИТАВА ЦЕННОСТИ

ОТЛИЧНО СЕ ПРЕДСТАВИХА 
НАШИТЕ ДЕЦА

ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ И ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР

На 18.03.2017 г. Ръгби 
клуб „Диви котки” прове-
де демонстративен мач под 
наслов ,,Мама играе ръгби 
2017”. Мероприятието се 
проведе на централният пло-
щад в Ихтиман с музикално 
озвучаване от DJ Крум. Ини-
циативата беше подкрепена 
от Община Ихтиман и кмета 

На 19.03. 2017 г. на стадион 
„Васил Левски” в София се 
проведе първата Лекоатлети-
ческа лига за деца от 6 до 13 
години.

Състезанието е организира-
но от СК „Приорити спорт” 
и Българска федерация „Лека 
Атлетика”, включваше шест 
поредни старта за най-мал-
ките.

С настъпването на пролетта 
и повишаване на дневните тем-
ператури все повече се конста-
тират случаи на задимяване по 
дворове, стърнища, горски учас-
тъци. Това е така, защото всеки 
от нас започва почистване на 
своите имоти, земеделски земи 
и пр. С желанието си да се осво-
боди от отпадъците, човек пали 
сухата растителност, като не 
спазва дори и най-елементарни 
мерки за пожарна безопасност.

Паленето на отпадъци се при-
ема като безобидно явление, кое-
то се практикува почти от все-
ки, но то крие огромна опасност 
от развитие на големи пожари, 
които изпепеляват вилни зони, 
горски масиви и насаждения. Чес-
то пъти последствията от за-

Калоян Илиев.
Жените на клуба направи-

ха показна тренировка и мач 
заедно с децата си. Най-мал-
ките участници бяха на 4, 5 и 
7 години.

,,Целта ни е да покажем, 
че ръгбито не е „ръгане”, а е 
отборен спорт, който възпи-
тава ценности като солидар-

В надпреварата участваха 
над 350 деца от цялата страна, 
между които и нашите деца от 
Лекоатлетически клуб „Мара-
тон” гр. Ихтиман.

Те се включиха в дисципли-
ните 60 метра и скок дължина 
от място.

Най-добре се представиха 
Крис Раков и Християн Стай-
ков, които се класираха съот-

ност, дисциплина, страст, 
уважение, спорстменство и 
най-вече забавление за деца-
та” - каза треньорката Вла-
дислава Карабонева.

,,Благодарим на всички, 
които ни подкрепят и се ста-
раем да защитаваме името 
на града ни достойно. През 
месец декември женският 
отбор засне фотосесия с но-
вите екипи, която нарекохме 
,,Различни, но с една страст”. 
Благодарение на ,,Колортекс 
дизайн” и г-н Стоян Петров, 
ръгбистите имат екипи, кои-
то са ушити и подарени от 
него. Започваме годината с 
домакинство на най-мал-
ките ръгбисти на 22 април 
и международен турнир на 
жените на 13 и 14 май. Да си 
пожелаем успех, да сме здра-
ви и повече спонсори тази 
година!” – добави още тя.

ветно на първо и второ място 
в своите серии на 60 метра.

Много добре се представиха 
и другите наши представите-
ли: Николай Недков, Мартин 
Сивенов, Жоро Славов, Ма-
лин Динев, Катрин Андонова, 
Симеон Милчев и Георги Ки-
симов на 60 м. и скок дължина 
от място. Децата се състеза-
ваха с огромно желание, а за 
някои от тях това беше първо 
участие. За старанието си по-
лучиха награди от организа-
тори и спонсори.

Важна задача на тези състе-
зания е да задържи по-дълго 
интереса на подрастващите 
към движението и да изгради 
навици за бъдещ здравосло-
вен начин на живот.

Предстоят още състезания, 
както за малки, така и за по-
големи състезатели от ЛК 
„Маратон” с треньор Цвета 
Минкина. Успех!

палванията са доста трагични.
Ежегодно в този сезон от го-

дината излизанията на противо-
пожарните автомобили са с най-
голямата честота. Ето защо 
всеки трябва да знае, че палене-
то на отпадъци при пролетното 
почистване не е толкова безоби-
ден проблем и за да предприемем 
подобно действие трябва да се 
спазват определени противопо-
жарни правила:

- При наличие на силен вятър не 
рискувайте да палите.

- Почистете добре мястото 
от горими материали /минимум 
на 5 м./ от огнището.

- Предварително си подготве-
те подръчни гасителни материа-
ли - пожарогасител, кофи с вода, 
тупалки и пр.

- Не оставяйте огъня без на-
блюдение. След като приключите 
работа хубаво изгасете оста-
тъците от горенето преди да 
напуснете мястото.

Тук е мястото да припомня на 
всички, че паленето на стърни-
ща, сухи треви и пр. е абсолютно 
забранено и на извършителите 
ще се търси най-строга админи-
стративна и евентуално наказа-
телна отговорност при причине-
ни щети.

В случай на пожар, ваше задъл-
жение е да се обадите на тел. 
112 и да участвате активно в 
неговото погасяване.

Надежда Найденова,
РСПБЗН - Ихтиман


