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Великденските празници 
винаги ни вълнуват с пос-
ланието за силата и търже-
ството на живота, духа и 
вярата. В тези светли дни 
всички ние отново и отно-
во съпреживяваме великия 
християнски урок по благо-
родство, достойнство и чо-
веколюбие. Обещаваме си 
да бъдем по-добри, мъдри, 
състрадателни и щедри. По-
желаваме си винаги да има 
утре и то да бъде по-щаст-
ливо. Но най-развълнувани 
са децата! 

За поредна година, дни 
преди Великден, общин-
ското ръководство зарадва 
малчуганите от детските 
градини „Гьончо Белев”, 
„Здравец”, „Радост”, „Слън-
чеви лъчи” и ДЦДУ „А. Лаф-
чийска” с подаръци. Кметът 
на Община Ихтиман г-н Ка-

Средно училище „Хрис-
то Ботев” гр. Ихтиман в 
качеството си на бенефи-
циент по проект предста-
ви на 6 април празничен 
спектакъл „Цветовете на 

лоян Илиев и г-жа Даниела 
Митева, зам.-кмет посети-
ха тържествата, които бяха 
подготвили възпитаници и 
педагози. С разнообразни 
танци, песнички и стихче-
та празничното настроение 
обхвана всички присъст-
ващи. Със светнали очи от 
радост, децата разглеждаха 
получените сладки изнена-
ди – зайчета и яйчица. 

Пожелания към екипите 
за здраве и успехи, за мир, 
доброта и благополучие в 
семействата, за слънчево и 
щастливо детство, отправи 
г-н Калоян Илиев по случай 
настъпващите Великденски 
празници. „Нека светлина-
та на Христовото Възкресе-
ние да озари нашите мисли, 
дела и надежди и ни води по 
път, по който да вървим с 
достойнство и вяра!”.

Великденски 
поздрав за 

Община 
Ихтиман

На 12 април деца, облече-
ни с носии, бяха в сградата 
на Община Ихтиман, за да 
ни поздравят с настъпва-
щия християнски празник 
Великден. Те бяха придру-
жени от педагози и г-жа 
Ваня Колева, директор на 
Детска градина „Здравец”, 
чиито възпитаници реци-
тираха подготвените сти-
хчета и изпяха празнични 
песни. 

Г-жа Даниела Митева и 
инж. Тони Кацаров, зам.-
кметове на Община Ихти-
ман останаха изключително 
доволни, похвалиха децата 
и ги почерпиха със сладки 
изненади.

От името на децата и еки-
па на детската градина в 
кметския кабинет настрое-
ние внесе и Великденската 
кошничка с яйца и картичка 
с пожелания за „прекрасен 
и радостен Великден”!

пролетта”. В него участие 
взеха ученици от предучи-
лищните и начални класове. 
Големият салон на Народно 
читалище „Слънце - 1879” 
бе препълнен. Сред зрите-

лите бяха представители на 
общинското ръководство, 
Общински съвет, читалище 
„Слънце”, културни дейци, 
учители, родители, гражда-
ни и, разбира се, в подкрепа 
на талантите – техните съу-
ченици.

Публичното събитие бе 
в изпълнение на проект № 
BG05M2OP001-3.002-0070 
„ПОДКРЕПА”, финансиран 
по Оперативна програма 
„Наука и образование за ин-
телигентен растеж”, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове. Общата стой-

ност на договора за без-
възмездно финансиране е 
200 297.78 лв., от които 170 
253.11 лв. европейско и 30 
044.67 лв. национално съ-
финансиране.

Ръководител на проекта е 
директорът на Средно учи-
лище „Христо Ботев” г-жа 
Иванка Пелтекова. 

на стр. 3
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Постоянната комисия 
по заетост към Областния 
съвет за развитие на Со-
фийска област одобри еди-
нодушно на днешното си 
заседание Регионална про-
грама за заетост и обучение 

На основание чл.32, ал.1 
от Закона за администра-
цията, чл.137, ал.1 и ал.2 от 
Закона за горите и Наредба 
№8/11.05.2012 г. за условията 
и реда за защита на горските 
територии от пожари, както и 
с цел осигуряване на пожар-
на безопасност, прекратява-
нето и гасенето на пожари в 
горския фонд на Софийска 
област 

НАРЕЖДАМ: 
1. Определям пожароопа-

сен сезон за горските тери-
тории в Софийска област 
в периода 01.04.2017 г. до 
30.11.2017 г. 

2. В този период държав-
ните горски стопанства, дър-
жавните ловни стопанства, 
дирекциите на природните 
паркове и общински звена, 
управляващи горски терито-
рии общинска собственост 
да поддържат повишена бди-
телност и активност на пер-
сонала. 

3. С цел недопускане на па-
лежи в защитени територии, 
както и в земеделски земи и 
гори на територията на Со-
фийска област, следва да се 
засили наблюдението и да 
се осъществява постоянен 
контрол за предотвратяване 
изгарянето на стърнищата, 
слогове, крайпътни ивици и 
сухи треви. 

4. Ръководителите на земе-
делски кооперации, аренда-
тори и ползватели на селско-
стопански земи в близост до 
горски територии да поддър-
жат в техническа изправност 
и готовност пожарогасител-
ните устройства. 

5. Ръководителите на сдру-
жения на ловците, риболо-
вците и туристите да ин-
структират членовете си за 
правилата на пожарна безо-

ОДОБРЕНА Е РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ 
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2017 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № ОА-65 / 23.03.2017 г. 

РАБОТИЛНИЧКА
„ПИСАНЕ НА ЯЙЦА”

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

на Софийска област за 2017 
г.

Заседанието беше водено 
от Областния управител на 
Софийска област инж. Со-
фия Торолова, която при-
ветства участниците и им 

пожела успешна работа. 
На заседанието присъст-

ваха г-жа Йорданка Костова 
– Заместник областен уп-
равител и заместник-пред-
седател на комисията, г-жа 
Полина Маринова – дирек-
тор на Дирекция „Регио-
нална служба по заетостта“ 
– София, г-жа Елена Андо-
нова – директор на Регио-
нална дирекция „Социално 
подпомагане“ – София об-
ласт, г-н Христо Андреев – 
началник на РУО – София 
регион, г-н Любомир Влади-
миров – директор надирек-
ция „Инспекция по труда“ 
– Софийска област, дирек-
тори на Дирекции „Бюро по 

труда“ от областта, предста-
вители на общински адми-
нистрации, представители 
на КНСБ, БСК, управители 
на Центрове за подкрепа и 
обучение в региона, непра-
вителствени организации.

Г-жа Маринова представи 
на членовете на Постоян-
ната комисия изготвения 
от Експертната комисия 
проект на Регионална про-
грама за заетост и обуче-
ние на Софийска област за 
2017 г. Проектът е разра-
ботен на база подадените 
проектни предложения от 
20 работодатели – общини 
и едно предложение от ра-
ботодател – Областна ад-

министрация на Софийска 
област и извършена оцен-
ка на подадените проектни 
предложения по одобрената 
от Постоянната комисия по 
заетост към Областния съ-
вет за развитие на Софий-
ска област методика.

Съгласно определения 
общ финансов ресурс за Со-
фийска област 185 748 лв. и 
приетото на заседанието от 
16.03.2017 г. Решение № 3 на 
ПКЗ към ОСР за 6-часов ра-
ботен ден и продължител-
ност на заетостта от 6 месе-
ца, се разпределят общо 71 
броя работни места.

4 април 2017 г.
http://www.sofoblast.bg

пасност в горските терито-
рии преди всяко пребивава-
не в тях. 

6. Кметовете на общини 
да организират по места де-
нонощна телефонна връзка 
с органите на пожарна без-
опасност и защита на на-
селението за своевременно 
информиране в случай на 
пожар. 

7. Органите по пожарна 
безопасност и защита на на-
селението и териториалните 
структури на Изпълнител-
ната агенция по горите са-
мостоятелно или съвместно 
да осъществят контрол по 
изпълнението на предвиде-
ните противопожарни мерки 
и мероприятия в горските те-
ритории. 

8. Органите по пожарна 
безопасност и защита на на-
селението и териториалните 
структури на Изпълнител-
ната агенция по горите да 
спират дейности или екс-
плоатацията на машини и 
съоръжения в горските те-
ритории, които не отговарят 
на изискванията за пожарна 
безопасност. 

9. В срок от 24 часа след 
възникване на горски пожар, 
наличната информация да се 
въвежда в информационната 
система на Изпълнителната 
агенция по горите от отори-
зираните за това служители в 
ДГС, както и да се информи-
рат оперативните дежурни 
към Областна администра-
ция на Софийска област ( тел. 
02/986-12-19; 0889/20-44-26). 

10. Физическите лица, пре-
минаващи или пребивава-
щи в горските територии, да 
спазват правилата за безо-
пасност в тях. 

11. Забранявам по време 
на пожароопасния сезон па-

ленето на открит огън и из-
вършване на огневи работи 
на разстояние по-малко от 
100 м от границата на горски-
те територии. 

12. Изхвърлянето на гори-
ми отпадъци да се извършва 
само на определени за целта 
места.

13. Директорите на Севе-
розападното държавно пред-
приятие и Югозападното 
държавно предприятие към 
МЗХ да сведат настоящата 
заповед до знанието на Ди-
ректорите на териториалните 
поделения – ДГС, намиращи 
се на територията на Софий-
ска област.

14. Кметовете на общини 
да сведат настоящата заповед 
до знанието на общинските 
звена, управляващи горски 
територии общинска соб-
ственост. 

15. Настоящата заповед 
да се оповести публично на 
интернет страниците на Об-
ластна администрация на 
Софийска област, Изпълни-
телна агенция по горите, Ре-
гионална дирекция по горите 
- София и общините от Со-
фийска област. 

Заповедта да се доведе до 
знанието на заинтересова-
ните лица за сведение и из-
пълнение, до Директорите 
на Северозападно държавно 
предприятие и Югозападно 
държавно предприятие към 
МЗХ, Директора на РДГ – 
София, до кметовете на об-
щините в Софийска област 
и за сведение до Регионална 
дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на население-
то” – София.

инж. София Торолова,  
Областен управител на 

Софийска област 

писани яйца. Характерното е, 
че се изрисуват белите яйца 
с черен восък и се запълват 
фигурите с различни цвето-
ве, правят се и червени яйца 
с бели шарки. Г-ца Минева 
обясни восъчната техника за 
изписване на яйцата, която е 
приложима и в домашни ус-
ловия. Накрая за финал де-
цата поздравиха с тематични 
стихотворения за празника 
Великден и направиха своята 
украса.

Текст и снимки: 
ДГ „Здравец”

„Предлагам Ви вълнува-
ща среща на традициите със 
съвремието. Да се съберем 
и да се подготвим за Велик-
ден!” - така г-жа Ваня Колева 
– Директор на ДГ „Здравец” 
откри днешната (на 11 април 
) тематична дейност, в която 
взеха участие деца и екип. 
Изказваме искрени благо-
дарности на Велина Минева 
- Директор на Исторически 
музей – Ихтиман за това, че 
ни позволи да изучим малка, 
но значима част от традици-
ята – това са ихтиманските 
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ПРАЗНИЧЕН СПЕКТАКЪЛ „ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРОЛЕТТА” ПО ПРОЕКТ 
„ПОДКРЕПА” 

ВЕЛИКДЕНСКО ДЕТСКО УТРО

от стр. 1
Тя предостави инфор-

мация за основните цели 
на проекта - постигане на 
значими и устойчиви ре-
зултати в сферата на об-
разователната интеграция 
в рамките на училището, 
както и на цялата община 
Ихтиман. Проектът ще под-
помогне учениците, произ-
хождащи от етническите 
малцинства да се изградят 
като пълноценни граждани 
и да постигнат успешна со-
циална и творческа реали-
зация чрез подобряване на 
условията за равен достъп 
до училищно образование, 
засилване на мотивацията 
на ученици и родители за 
участие в образователния 
процес в учебното заведе-
ние, в което се обучават 

интегрирано ученици от 
ромски етнос, допълнител-
ни занимания с ученици, за 
които българският език не 
е майчин за компенсиране 
на пропуските при усвоя-
ване на учебния материал, 
взаимно опознаване на уче-
ниците от ромски етнос и 
възпитаването им в дух на 
толерантност, създаване на 
условия за успешна социа-
лизация на учениците от 
етническите малцинства, 
включване на родителите 
в образователния процес, 
преодоляване на негативни 
обществени нагласи, осно-
вани на етнически произ-
ход. Проектът се изпълнява 
в партньорство с Община 
Ихтиман и Народно чита-
лище „Слънце - 1879”. Пред-
видени са дейности като 

Великденското боядисва-
не на яйца, организирано 
специално за деца, събра 
малки и големи на Цен-
тралния площад в Ихтиман 
за поредна година. 

Вълнението сред децата 
бе изключително, когато 
Котаракът в чизми се поя-
ви сред тях. Освен, че баг-
риха с различни цветове, 
рисуваха и лепиха, малчу-
ганите участваха и в две 
състезания. Батковците и 
какичките от НПО „Цен-
тър за бъдещо развитие” 
помагаха на малките тво-
рци, а след това участваха 
в журито за определяне на 

допълнително обучение 
по български език, допъл-
нителни занимания със 
застрашени от отпадане 
от училище ученици, по-
добряване на образовател-
ната среда в училището, 
съхраняване и развиване 
на културната идентичност 
на учениците от етнически-
те малцинства и техните 
връстници в интеграцион-
на мултикултурна среда, 
проучване на нуждите и 
насърчаване участието на 
родителите в образовател-
ния процес, разработване и 
приемане на общински го-
дишни планове за действие, 
в съответствие с областната 
стратегия за интегриране 
на ромите, информиране и 
публичност, организация и 
управление на проекта.

Фотограф: 
Веселин Митков

победителите в категори-
ите за най-красиво и най-
здраво яйце. С танци и за-
нимателни игри повече от 
час се забавляваха децата, 
а родители, баби и дядовци 
търпеливо ги снимаха за 
спомен от събитието.

Община Ихтиман оси-
гури над 200 яйца, стике-
ри, книжки за оцветяване, 
цветни моливи и подаръци 
за участниците във Велик-
денското детско утро. Бла-
годарности отправяме към 
актьора Любомир Фърков, 
който отново показа любо-
вта си към децата!
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Дирекция „Бюро по труда“- 
Ихтиман запозна 

безработни с EURES 
мрежата за трудова 

мобилност 
в Европейския съюз

На 12.04.2017 г. в сграда-
та на Дирекция „Бюро по 
труда“- Ихтиман, Център 
“Работа“ се проведе ин-
формационен ден за нере-
гистрирани в ДБТ търсещи 
работа лица във връзка с 
представяне на EURES мре-
жата и професионалната 
мобилност в Европа.

На заинтересованите бе 
презентирана информация 
относно възможностите, 

Децата от Детска градина 
„Здравец” се включиха в от-
белязването на празника с 
подходящи екоинициативи. 
Оживяха рисунките, паната 
и творбите в ТП „Държавно 
горско стопанство – Ихти-
ман”, които са резултат от 
обявения конкурс „ГОРАТА 
Е ЖИВОТ” на Директора 
инж. И. Чавдарова. 

Директор, деца и част от 
екипа на детското заведение 
поздравиха работещите за 

ЗКПУ „ЗЕМЯ“ - С. ЧЕРНЬОВО, ОБЩИНА ИХТИМАН 
В ЛИКВИДАЦИЯ

На основание чл. 44 от Закона за Кооперациите, Ликвидаторът на 
ЗКПУ „ЗЕМЯ“ - с. Черньово в ликвидация ПОКАНВА всички кредитори в 
двумесечен срок да предявят вземанията си независимо от техния 
произход. Заявленията могат да бъдат подадени лично или да бъдат 
изпратени с писмо с обратна разписка. За вземанията от наеми или 
аренда, към заявленията да бъдат приложени сключени договори за 
наем или аренда. Адрес за кореспонденция: Стопански двор - с. Черньо-
во, п.к. 2067, община Ихтиман, област Софийска.

ЗКПУ „ЗЕМЯ“ - С. ЧЕРНЬОВО В ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАТОР: МИЛКО АЛЕКСИЕВ

“ОТВОРЕТЕ
СЪРЦАТА СИ - 
ПОМОГНЕТЕ НА
МЛАДИТЕ ХОРА”

Благотворителна кампания 
за набиране на средства за абитуриенти 
в неравностойно положение

Да отворим сърцата си 
и да помогнем на младите хора!

Община Ихтиман и Граждански инициативен комитет 
организират благотворителна кампания за 
набиране на средства в помощ на абитуриенти в 
неравностойно положение 
„Отворете сърцата си – помогнете на младите хора”.

От Великден до Гергьовден в търговски обекти 
ще бъдат на разположение кутии за дарения. 
Приканваме всички да дадат 
своя принос за осъществяване на благородната кауза. 

Резултатите от кампанията ще бъдат оповестени.

които се предлагат по меж-
дуправителствените спо-
годби, както и за EURES 
мрежата за трудова мобил-
ност в Европейския съюз.

Присъстващите бяха за-
познати с целта на създава-
не на европейската мрежа, с 
това как тя може да ни е от 
полза при търсенето на ра-
бота в Европейския съюз и 
как точно да намираме ра-
ботата, която търсим.

тази благородна кауза хора 
и им пожелаха много про-
фесионални и лични успе-
хи.

„Гората дава много по-
лезни неща. Пазете я така, 
че да могат да се радват на 
нея децата” - каза Ваня Ко-
лева – Директор на детската 
градина. 

Поредната екоинициати-
ва, свързана със Седмица-
та на гората, се осъществи 
чрез залесяването на фи-

Седмица на гората 3 - 9 април 

ГОРАТА Е ЖИВОТ

данки в двора на детското 
заведение. Най-голямата 
емоция за всички бяха по-
даръците, които получихме 
от г-жа Илияна Чавдарова - 
Директор и нейния екип от 
ТП „Държавно горско сто-
панство – Ихтиман”, награ-
ди за децата от участието в 
конкурса „Гората е живот” и 
грамоти за учителите, лич-
но връчени от нея.

Текст и снимки: Детска 
градина „Здравец”


