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Гергьовден е един от 
най-обичаните български 
празници, който бележи 
началото на пролетта и 
пробуждането на приро-
дата. И както се пее в една 
българска народна песен: 
„Хубав ден Великден, дваж 
по-хубав – Гергьовден...”, до-
бре е да се върнем назад към 
хубавите традиции и да ги 
предадем на поколенията. 
Посветен е на Свети Георги 
Победоносец – покровител 
на овчарите и стадата, и на 
храбрите български вой-

Център за обществена 
подкрепа - Ихтиман ор-
ганизира информацион-
на среща с ученици от СУ 
„Христо Ботев” - гр. Ихти-
ман, касаеща запознаване 
на децата със съвременното 
онлайн общуване. Лектор 
на събитието бе г - жа Еве-
лина Лафчийска - психо-
лог от Асоциация „Родите-
ли” и Национален център 
за безопасен интернет. По 
време на информационна-
та среща бяха разгледани 
въпроси, свързани с опас-
ностите, тормоза и агреси-
ята в интернет. Представи 
се влиянието на интернет 
и социалните мрежи вър-
ху поведението на децата, 
обсъдиха се рискове и пре-
вантивни мерки.

Благодарим за съдействи-
ето на г -жа Лафчийска и 
Директора на училището - г 
-жа Пелтекова.

През месец април в ОУ 
„Димчо Дебелянов „ - гр. 
Ихтиман продължи Ин-
формационната кампания 
на Център за обществена 
подкрепа за запознаване на 
учениците с Националната 
телефонна линия за деца и 

ни. Обявен е за официален 
празник на Република Бъл-
гария, както и за Ден на 
храбростта и Българската 
армия.

На шести май, при парак-
лиса „Свети Георги” до Их-
тиман, в присъствието на 
г-н Калоян Илиев, кмет на 
Община Ихтиман и зам.-
кметовете г-жа Даниела Ми-
тева и инж. Тони Кацаров, 
енорийски свещеник про-
тойерей Виталий Велков от-
служи водосвет за здраве и 
благополучие. Пред събра-

Община Ихтиман благо-
дари на пенсионерите от 
клуб „Здравец”, които на 
29 април окопаха и насади-
ха цветя около параклиса 
„Свети Георги” и подготви-
ха мястото за предстоящ-
ия празник.

Деца от 
Ихтиман с 
награди от 

„Млади 
таланти”

Международният детски 
фестивал „Млади таланти” 
2017 се проведе за девета 
поред година в Национален 
дворец на децата. 

Превърнал се в тради-
ционен, мащабният детски 
форум предоставя възмож-
ности на деца от цяла Бъл-
гария и чужбина да докажат 
талантите и възможностите 
си във всички сфери на из-
куството. Над 4000 деца от 
страната участват всяка го-
дина в един истински праз-
ник на багри, ритми, звуци 
и приятелства.

Центърът за подкрепа за 
личностно развитие - Об-
щински детски комплекс - 
Ихтиман оповести имената 
на наградените деца от Их-
тиман. В раздел „Изобра-
зително изкуство” отличие 
за оригинална перспектива 
получава Атанас Ивайлов 
Янков на 10 г., а за техни-
ческо изпълнение - Марга-
рита Йорданова Кьосева на 
12 г. Техен ръководител е 
Габриела Йорданова.

Поздравления!

Конвенцията за правата на 
децата.

Държавната агенция за за-
крила на детето (ДАЗД) пре-
достави постери, които бяха 
поставени от доброволци 
на видно място във всички 
училища в общината.

Всички знаем, че няма ро-
дител, който да не иска най-
доброто за здравето, възпи-
танието и образованието 
на детето си. Но знаем и че 
предизвикателствата, пред 
които се изправяме като 
родители, са много, а гото-
ви рецепти и универсални 
наръчници за отглеждането 
на щастливи деца няма.

Ние вярваме, че родите-
лите стават добри май-
ки и бащи, а не се раждат 
такива. Затова каузата 
на Център за обществена 
подкрепа е да предостави на 

всички бъдещи и настоящи 
родители обективна ин-
формация и реални знания 
за здравето, образованието 
и възпитанието на децата, 
както и увереност, че мо-
гат да се справят с едно от 
най-големите предизвика-
телства в живота.

Много семейства посе-
щават Центъра и стават 
част от нашето общество 
от заинтересовани роди-
тели, които непрестанно 
търсят начини да отгле-
дат деца с добро здраве, въз-
питание и ценности. 

Екип от специалисти на 
Центъра за обществена 
подкрепа в гр.Ихтиман кон-
султира нуждаещи се деца 
и семейства. Основната 
дейност на Центъра е на-
сочена към консултативна, 
превантивна и коректив-
но-възпитателна работа 
с деца в риск. Центърът 
осигурява семейно консул-
тиране и подкрепа на семей-
ства, в които съществу-
ват проблеми от различно 
естество. Дава се възмож-
ност на децата да получат 
социална, образователна 
и психологическа подкрепа 

спрямо индивидуалните им 
потребности, както и да 
придобият нови знания и 
умения, ново самочувст-
вие на база на наученото и 
възможността да споделят 
своите преживявания и про-
блемни ситуации.

С децата и семействата 
работи екип от професио-
налисти - педагог, психолог 
и двама социални работ-
ници. Достъпът до услуги-
те на центъра става чрез 
направление от Отдела за 
закрила на детето, чрез за-
явка от полиция, образова-
телни институции, здрав-
ни заведения, Местната 
комисия за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 

Клиентите могат и сами 
да потърсят професионал-
ната помощ на екипа от 
Центъра. Услугите са без-
платни. Центърът работи 
всеки ден от 8:00 до 17:00 ч. 
без прекъсване. Намира се в 
сградата на Общински дет-
ски комплекс/бившия Пио-
нерски дом/, тел. за връзка 
0889 393 132.

Присъедини се и ти – бъде-
щето е в децата ни! 

лото се множество, кметът 
отправи своите поздрави 
към всички, които дойдо-
ха на святото място: „Нека 
Свети Георги да ни закриля 
и да ни вдъхва храброст. Да 
бъдем здрави и успешни, 
уверени в собствените си 
сили!.. Честит празник!”.

Осигуреният от админи-
стративното ръководство 
курбан, предвиден за 300 
порции, бе раздаден на при-
състващите, които въпреки 
мрачното време присъства-
ха на събитието. На светлия 
празник десетки свещички 
заблещукаха в параклиса 
пред иконите.
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДВА ПРАЗНИКА В
СЕЛО ШИШМАНОВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

По случай 5 май – 
Световен ден на правата на хората с увреждания

от 27 май 2017 г. ОБЩИНА  ИХТИМАН
организира приемни за хора с увреждания
в град Ихтиман със следните дейности:

1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания 
според придобитите заболявания: диабет, заболявания на опорно-двига-
телния апарат, сърдечно-съдови заболявания;

2. Безплатни консултации и съдействие за разрешаване на социални и 
здравни проблеми според придобитите увреждания по действащия Закон 
за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и неговия правилник;

3. Безплатни консултации и съдействие за предоставянето на нужни-
те медицински изделия според увреждането с цел облекчаване условията 
на живот и адаптиране.

ЗАПОВЯДАЙТЕ
- всяка събота от 9:30 ч. до 12:00 ч. в Клуб на пенсионерите във фоа-

йето на читалище „Слънце”
- всяка сряда от 9:30 ч. до 12:30 ч. в МБАЛ - Ихтиман /болницата/ – 

сградата на регистратурата.
Затруднените лица могат да изпратят свой представител като 

представят копия от медицински документи удостоверяващи заболява-
нията /ТЕЛК, епикризи и други/.

Драги читатели, вече два пъти писах: балада за чувствата към род-
ното ми село и есе на тема „Един ден на събора при шишмановския 
манастир „Успение Богородично”.

Сега искам с носталгия, с много мъка и обич да ви разкажа за праз-
нуването на два празника: 6-ти май - Гергьовден и 24-ти май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост.

Гергьовден се празнуваше в черквата „Свети Георги Победоносец”. 
Построена бе от свещеник Емануил Атанасов на мястото на стара 
черква. Новата беше голяма, красива, поддържана чиста, с хубав голям 
двор, заграден с висок дувар. Намираше се на средата на селото. Дво-
рът беше покрит със зелена трева за сядане на хората.

В Шишманово всяко семейство отглеждаше овце, чиито брой беше 
по възможностите на стопанина. Още когато се раждаха агнетата, 
се избираше мъжко агне, което се обричаше за курбан на Гергьовден. 
Всяко дете си имаше любимо агне и го кръщаваше с име. И ако се пад-
неше то да бъде за курбан, детето плачеше, родителите също плачеха.

Денят преди празника, децата ходеха на полето и беряха полски цве-
тя, от които виеха венче за агнето. Сутринта преди изгрев слънце 
на рогчето на агнето се окачваше венчето, запалваше се свещ, която 
също се залепваше на рогчето, четеше се молитва и най-старият член 
от семейството извършваше жертвоприношението. С изтичащата 
кръв се мажеха бузките на децата за здраве. След това стопанката 
обработваше агнето и на обяд във всяка къща миришеше на печено 
агне, но се слагаше на масата след като се донесеше от черквата. Към 
15 часа домакинята отнасяше агнето в черквата, покрито с домашно 
изтъкан месал, сложено в голям гювеч и в бохча.

В двора на черквата покрай дувара се нареждаха бохчите с агнета, 
жените и децата. Всяка домакиня си имаше определено място при род-
нините на съпруга, което се спазваше строго. Всички деца – момиче-
та се хващаха на гергьовското хоро, играеха и пееха специална песен за 
Св. Георги. След това в средата на двора се извършваше празничното 
богослужение. Свещеникът минаваше и поръсваше всеки курбан, наче-
ваше агнето, като вземаше парче от него. Така ритуалът приключва-
ше и всички се разотиваха по домовете на обяд. 

А след обяд се извиваше най-хубавото шишмановско гергьовско хоро.
Вторият празник - 24-ти май, Денят на българската просвета и кул-

тура и на славянската писменост бе не по-малко емоционален и тър-
жествен от Гергьовден. Денят беше по-светъл от другите, защото 
беше светло в душите на хората. Сърцето туптеше по-силно, кръвта 
във вените течеше по-бързо, дъхът беше учестен, защото отдавахме 
заслужена почит на двамата братя Кирил и Методий – съставители-
те на славянската азбука. Всички присъстващи на празника изпитваха 
положителни емоции, , а те на здравето много добре се отразяват, 
човека подмладяват, разхубавяват и живота удължават.

Още предишния ден, учениците и техните учители отиваха на поле-
то и беряха много цветя, от които виеха венци и подаряваха букети 
на директора и учителите. Най-дългият венец се поставяше на входа 
на любимото училище „Цанко Церковски”. Венци се поставяха и върху 
портретите на двамата братя Кирил и Методий. Директорът поз-
дравяваше учениците и техните родители с празника. След това за-
почваше тържествената манифестация, вървеше в стегнат марш по 
най-дългата улица и стигаше до края на селото. От страни на строя 
всеки учител вървеше покрай своя клас. Учениците, весели и пременени 
с най-хубавата премяна, маршируваха и пееха: „Върви, народе възро-
дени…” От страни бяха застанали техните родители, които им се 
радваха.

След края на манифестацията, учениците, учителите и родителите 
се връщаха отново в родното училище и директорът награждаваше 
отличните ученици, не само по успех, но добре представилите се в 
други области. Всички присъстващи на празника се прибираха в къщи, 
за да си отдъхнат от веселия празник и да споделят преживяното с 
домашните, които не са присъствали.

В нашето село Шишманово имаше още много празници, но аз реших 
да ви разкажа само за два.

Написала: Руска Чалева – Караджова, учителка-пенсионерка 

„МБАЛ – Ихтиман” ЕООД с адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. „Шипка” № 30, mbaliht@
abv.bg, тел. 0724/82451, на основание чл. 91 и чл. 68 от Закона за лечебните заведе-
ния и Заповед № 129 /03.05.2017 г. на управителя на болницата

за длъжностите: „Началник отделение” в следните структури на „МБАЛ –Ихтиман” 
ЕООД: ”Акушеро-гинекологично отделение”, „Детско отделение”, „ОАИЛ” и Отделе-
ние по образна диагностика и за длъжностите: „Главна медицинска сестра”, „Старша 
медицинска сестра” и „Старша акушерка” в следните структури: „Консултативно-диаг-
ностичен блок”, „Вътрешно отделение”, Хирургично отделение”, „Неврологично отделе-
ние”, „Детско отделение” и „Акушеро-гинекологично отделение” със срок на заемане на 
длъжността 3 години.

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на следните 

задължителни изисквания:
За длъжността: „Началник отделение”
а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна сте-

пен „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност 
по профила, за който кандидатства. 

б) Кандидатът трябва да има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по профила, за кой-
то кандидатства;

в) Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение” или „преду-
преждение за уволнение” през последните 24 месеца преди датата на подаване на доку-
ментите за кандидатстване. 

За длъжността: „Главна медицинска сестра”, „Старша медицинска сестра” и „Старша 
акушерка”

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна сте-
пен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

б) Кандидатът трябва да има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по профила, за кой-
то кандидатства;

в) Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение” или „преду-
преждание за уволнение” през последните 24 месеца, считано от датата на настоящата 
заповед;

2. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на 
горепосочените изисквания, ще се проведе под формата на събеседване с назначена за 
целта конкурсна комисия.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да представят следните докумен-
ти:

За длъжността : „Началник отделение”
1. Молба за участие в конкурса;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от диплома за завършено висше образование;
4. Копие от свидетелство за призната специалност;
5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността минимум 5 /пет/ години, 

придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
6. Автобиография;
7. Свидетелство за съдимост с дата на издаване не повече от 6 месеца преди датата на 

подаване на документите за кандидатстване;

За длъжността: „Главна медицинска сестра”, „Старша медицинска сестра” и „Старша 
акушерка”

1. Молба за участие в конкурса;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността минимум 5 /пет/ години, 

придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
5. Автобиография;
6. Свидетелство за съдимост с дата на издаване не повече от 6 месеца преди датата на 

подаване на документите за кандидатстване.

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15 ч. на 09.06.2017 г. в 
деловодството на „МБАЛ - Ихтиман” ЕООД. Документите се поставят в запечатан, не-
прозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата и адрес за кореспонденция, 
телефон, е-mail. 

ІV. Резултатите от първия етап - списък с допуснатите кандидати ще бъде обявен от 
назначена комисия за допускане на кандидатите (по чл. 93 от КТ), на видно място в сгра-
дата на „МБАЛ - Ихтиман” ЕООД на 15.06.2017 г.

V. Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 19.06.2017 г. от 
10,30 ч. в „МБАЛ - Ихтиман” ЕООД от назначена за целта комисия за провеждане на 
конкурса (по чл. 94 от КТ). 

VІ. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от 
провеждането му.

VІІ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност ще бъде предоставена на 
разположение на всеки кандидат в Личен състав на болницата.

VІІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреж-
дат по реда на чл. 96 от КТ.
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ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ПРОДЪЛЖА-
ВА ДА РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

ПОХОД НА ДОМАШНИТЕ 
ЛЮБИМЦИ

9-ТИ МАЙ - 
ДЕН НА ПОБЕДАТА

ТАНЦОВ СЪСТАВ „ВАКАРЕЛЧЕ” НА 
СЦЕНАТА НА ХII-ТИ 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИ-
ВАЛ „ВРАЧАНСКА ПРОЛЕТ”

По проект „Твоят час” гру-
пата за занимания по инте-
реси „Природата - нашият 
общ дом” през месец април 
имаше две изяви.

На 18.04.2017 г. групата 
посети градината на г-жа 
Павлина Иванова. Любез-
ната домакиня им обясни 
начина на отглеждане на 
зеленчуци, градински и сак-
сийни цветя.

Сърдечно благодарим на 
г-жа Иванова, която по-
срещна учениците в своята 
градина и ги запозна с рас-
тенията в нея, но също така 
ги почерпи с лакомства и 
на всеки подари великден-
ско яйце. Благодарим й за 
топлото посрещане, внима-

На 9-ти май, Народ и Армия за 
72-ри път ще се поклонят пред 
паметта на хилядите знайни и 
незнайни герои, които изпълниха 
достойно своя отечествен дълг.

Някога легендарната Шипка на-
кара света да втренчи смаян по-
глед върху себеотрицанието на 
българи и руси, чрез което дойде 
Освобождението на България от 
турско иго.

После името на река Драва в 
Унгарската пуста се превърна в 
парола на безсмъртие на учас-
тниците в нея.

Вече 72-ри път разтваряме 
страниците на военната ис-
тория за да си припомним за 
героичните дела, извършени от 
българските бойци и командири в 
непосредствен контакт с черве-
ноармейските бойци.

Ще можем ли да си представим 
Отечествената война на млада-
та ни армия без най-светлата 
страница - Дравската епопея?

С подвизите си хиляди знайни 
и незнайни герои изпълниха своя 
отечествен дълг, чувство и 
готовност да помогнат за ос-
вобождението на Югославския и 
Унгарския народ. И този, макар 
и скромен, принос в Отечестве-
ната война за ветераните е на-
ционална чест, за която скъпо и 
прескъпо е платено с живота на 
много хора.

Дравската епопея продължава 
около месец - от 6 март до 14 
април 1945 година. В тези боеве 
се сражават на живот и смърт 
3-та Балканска и 11-та пехотна 
дивизии от Първа Българска ар-

Във връзка с Деня на Зе-
мята - 22 април, учениците 
от Основно училище „Хрис-
то Смирненски” с.Вакарел 
направиха „Поход на до-
машните любимци”.Така 
се обединяваме с хората от 
цял свят в защита на окол-
ната среда. Крайно време е 

нието, отделеното време и 
подаръците.

На 21.04.2017 г. по случай 
деня на Земята се проведе 
състезателна игра между 
V „а“ и VI клас. Учениците 
отговаряха на разнообраз-
ни въпроси, свързани с 
опазването на околната сре-
да. Те разбраха, че трябва 
да променят собствените 
си действия, за да защи-
тят планетата. Истинската 
първа крачка към постига-
нето на хармонията между 
човека и природата е все-
кидневното осъзнаване на 
собственото ни поведение 
към нея, защото Земята не 
е само наша. Не трябва да 

Танцов състав „Вакарелче” 
с хореографи Кирил Асенов и 
Мариана Зафирова, участваха 
в ХII-ти Международен фол-
клорен фестивал „Врачанска 
пролет” на 1 май 2017 г.

В културното събитие, ор-
ганизирано от Община Вра-
ца, децата бяха наградени с 
Диплом за достойно предста-
вяне на селото и Община Их-
тиман. Над 600 участници от 
4 държави - Испания, Маке-
дония, Хърватия, Албания и 
танцови състави от България 

забравяме,че „Ние не сме 
наследили Земята от наши-
те предци, взели сме я наза-
ем от нашите деца”.

Миглена Стоянова

създадоха грандиозен праз-
ник на фолклора.

Фестивалът е възможност 
за създаване на нови контак-
ти и приятелства, за популя-
ризирането на танцовото и 
певческо изкуство на фолкло-

ра от различни страни, както 
и възможност на гости от раз-
лични страни и региони да 
разгледат интересни туристи-
чески обекти и природни да-
дености на Враца.

Миглена Мишева

да осъзнаем и поемем отго-
ворност за действията си. 
Да разберем, че с поведени-
ето си унищожаваме окол-
ната среда и видовете, които 
я обитават! Нека направим 
така, че всеки ден да е Денят 
на Земята, като се грижим 
за нея!

мия, в която са бойците и коман-
дирите от Ихтиманската общи-
на. В тези боеве бяха разгромени 
три немски дивизии и пленени 
над 7 000 войници и офицери.

Дните на Дравската епопея 
скрепи бойната дружба между 
българските и съветските во-
ини, които рамо до рамо, сърце 
до сърце громяха врага, водени 
от една и съща цел - победа над 
фашизма.

Участниците в боевете бяха в 
разцвета на своята младост – 
от набори 1905 до 1923 година. 
Живите ветерани са малобройни, 
но спомените са живи за всеки 
от участниците. Те няма да ги 
напуснат до края на живота им, а 
техните близки и потомците им 
ще ги помнят докато са живи и 
ще ги предават от поколение на 
поколение.

Но независимо от това, нека 
сега да си спомним за загинали-
те млади българи за България 
през войната 44-45 години и да 
изкажем благодарност на жи-
вите участници и техните по-
томци за изключителната им 
самоотверженост, смелост и 
патриотизъм при воденето на 
битките и пожелаем да не се 
повтарят тези ужасни дни,а да 
пазим мира и спокойствието на 
народа ни в рамките на Европа и 
Европейският съюз.

ИНЖ. Ц. КЮЧУКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА 

ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 
ОБЩИНА ИХТИМАН
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1. Годишен финансов отчет за 
2016 г на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
2. Годишен финансов отчет за 
2016 г. на „Медицински център” 
ЕООД гр. Ихтиман
3. Годишен финансов отчет за 
2016 г. на „Хлебни изделия” ЕООД 
гр. Ихтиман
4. Отчет за дейността на чита-
лищата в община Ихтиман през 
2016 г.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
28.04.2017 г.

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „БОТЕВ” С ИЗГРАДЕНА 
ПЪЛНА ПИРАМИДА ОТ ОТБОРИ

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „МАРАТОН”
ОТНОВО С УСПЕХИ

ОБЩИНА ИХТИМАН
 Д Н И  Н А  И З К УС Т В АТА 

И Х Т И М А Н  2 0 1 7
ПРОГРАМА

На 19 и 20 април в град 
Кюстендил се проведоха 
първенствата на регион 
Струма за момчета и моми-
чета родени през 2006-2008 
г. Състезанията донесо-
ха изключително приятни 
емоции и преживявания на 
малките ни волейболисти. 
Въпреки, че на тази възраст 
резултатите не са от значе-
ние, можем със задоволство 
да съобщим, че момчета-
та заеха трето място и по 
този начин се класираха за 
финалите на държавното 
първенство, които ще се 

На 23 април на Национал-
ния стадион „Васил Левски” 
се проведе втори кръг от 
Атлетическа лига - GOKIDS, 
състезание по лека атлетика 
за деца от 6 до 15 години. 
Участваха над 300 деца, ор-
ганизатори са Българска 
федерация „Лека атлетика” 
и СК „Приорити спорт”.

След участието си в първи 
кръг, децата от ЛК „Мара-
тон” с треньор Цвета Мин-
кина успешно се предста-
виха и във втория кръг и 
продължават в трети кръг. 
Децата ни се състезаваха на 
60 м, 200 м, скок дължина от 
място и за първи път на ща-
фета 4x50 м.

Най-добре се предста-
ви Крис Раков, който беше 

9 май /вторник/
Ден на Европа. „Научете повече за Европейския 

съюз като се забавлявате”. Интерактивни игри.
Библиотека

Народно читалище „Слънце”, 10.00 ч.

20 май /събота/
Концерт-бенефис „30 години група „Айсберг”

Голям салон
Народно читалище „Слънце” 19.00 ч.

23 май /вторник/
Художествена изложба на Школата по изобразител-

но изкуство към ЦПЛР - ОДК 
Фоайе

Народно читалище „Слънце”, 17.00 ч.

24 май /сряда/
Ден на българската просвета и култура и на сла-

вянската писменост. Манифестация на общинските 
училища и читалища. Тържество и празничен концерт

Централен площад, 11.00 ч.

26 май /петък/
10 години Кръжок по фолклор и краезнание при Об-

щински исторически музей - юбилейно тържество 
Исторически музей, 17.00 ч.

„Вуйчо Ваньо” - премиера на младежка театрална 
група „Фантазия”                                                

Голям салон
Народно читалище „Слънце”, 19.00 ч.

27 май /събота/
Ден на музикалното и танцово изкуство. Открита 

сцена за участие на общински и гостуващи състави 
и изпълнители 

 Централен площад, 17.00 ч.

30 май /вторник/
Концерт на Школата по изкуства при Народно чи-

талище „Слънце - 1879”
Малък салон

Народно читалище „Слънце”, 18.00 ч.

1 юни /четвъртък/
Ден на детето. Шоу-програма и анимация за деца, 

безплатни игри и забавления 
Площад

срещу ОУ „Хр.Ботев”, 18.00 ч.

„Деца играят Шекспир” - премиера на детска теа-
трална група „Фантазия”

Малък салон
Народно читалище „Слънце”, 17.00 ч.

9 юни /петък/
„Мъжът с пъстрото сако” - премиера на театрал-

ния състав при Народно читалище „Слънце - 1879”
Голям салон

Народно читалище „Слънце”,19.00 ч.

проведат на 6 и 7 май в град 
Пазарджик. С тези надпре-
вари успяхме да изпълним 
една от поставените ос-
новни цели преди сезона, а 
именно участие във всички 
12 възрасти от официални-
те първенства при подра-
стващите. И заедно с учас-
тието на мъжкия ни отбор 
във Висшата лига, се нареж-
даме сред малкото клубове 
в страната с изградена пъл-
на пирамида от отбори.

На 1 май в град Белово се 
проведе приятелски тур-
нир с цел популяризиране 

пръв в своята серия и ус-
пешно се класира за фи-
налите в тази дисциплина. 
Много добре се предста-
виха и другите ни състеза-
тели: Християн Стайков, 
Ангел Ангелов, Малин Ди-
нев, Иван Цветанов, Илиян 
Кръстев, Николай Недков, 
Жоро Славов и Мартин Си-
венов.

Нашите деца получиха 
награди от организатори и 
спонсори и успешно про-
дължават в трети кръг.

На 29 април в Пловдив се 
състоя детско бягане „Ам-
белино Кидс Рън” с дъл-
жина 3 км. Състезанието е 
от програмата на Маратон 
Пловдив, който се проведе 
на 30 април.

на спорта волейбол в гра-
да. Турнирът премина при 
отлична организация от 
страна на домакините от ВК 
„Марица” - Белово. Участие 
в него взеха четири отбора 
във възрастта момичета до 
13 години. Нашите моми-
чета показаха отлична игра, 
като заеха първо място след 
три победи с по 2 - 0 гейма. 
На тази формация се възла-
гат големи надежди изграж-
дане на сериозен отбор в 
бъдеще.

Източмник: Facebook

Отлично се представиха 
Илиян Кръстев, който спе-
чели убедително първо мяс-
то, Християн Стайков - вто-
ро място и Николай Недков 
на шесто място.

В състезанието участва-
ха над сто деца от цялата 
страна и целта беше да мла-
дите бегачи да се запознаят 
с атмосферата на големите 
маратони. Нашите момчета 
бяха наградени от организа-
торите и спонсорите на дет-
ското състезание.

На момчетата от Лекоат-
летически клуб „Маратон” 
с треньор Цвета Минкина 
им предстоят още стартове 
през тази година. Пожела-
ваме им много успехи!

5. Приемане на Отчет за изпъл-
нение на Годишен план за разви-
тие на социалните услуги в Об-
щина Ихтиман за 2016 г.
6. Отмяна на Решения на ОбС по 
Протокол № 17 от 30.03.2017 г.
7. Приемане на средносрочната 
бюджетна прогноза за местни 
дейности в Община Ихтиман за 
периода 2018 – 2020 г.
8. Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Их-
тиман за 2018 г.
9. Приемане на Стратегия за 
развитие на образованието в 
Община Ихтиман
10. Представител на Община Их-
тиман в 40-то извънредно общо 
събрание на акционерите на УМ-
БАЛ „Света Анна” АД - София
11. Допълване на Програмата за 
управление и разпореждане с имо-
тите - общинска собственост 
през 2017 г.
12. Провеждане на публични тър-
гове за продажба на имоти от 

общинския поземлен фонд
13. Предоставяне безвъзмездно 
за управление на сграда на ул. 
„Ив.Вазов” 6А гр. Ихтиман на Ди-
рекция „Социално подпомагане” - 
Ихтиман
14. Продажба на част от УПИ № I в 
кв.141 по РП на гр. Ихтиман
15. Допускане изработване на 
ПУП-ПЗ за имот №000333 в 
местността Копинината, зе-
млище с. Бузяковци
16. Одобряване на проекти на 
ПУП-ПЗ за ПИ 152037 в мест-
ността Средно Краище, землище 

с. Вакарел
17. График за работата на Об-
щински съвет - Ихтиман през м. 
май 2017 г.
На 25.05.2017 г. /четвъртък/ от 
16.00 ч. ПК „Общинска собстве-
ност”, ПК „Икономическа” и ПК 
„Контрол по строителството”;
На 26.05.2017 г. /петък/ от 16.00 
ч. ПК „Образование”, ПК „Спорт и 
социални дейности” и ПК „Юриди-
ческа”;

На 31.05.2017 г. / сряда/ 
от 14.00 ч. СЕСИЯ.


