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„Двайсет и четвърти май е въз-
торжен и паметен ден. Празник е. 
Днес се събираме, за да почетем 
заедно силата на просветата, 
да се поклоним пред магическата 
мощ на писаното слово.

Славянската писменост е уни-
кален духовен подвиг. Славянски-
те първоучители, светите братя 
равноапостоли Кирил и Методий 
показали какво означава да бъдеш 
воин на духа - създали нов книжо-
вен език. Поставило се началото 
на солидна за времето книжовна 
традиция, която прехвърлила гра-
ниците на страната ни. Народите 
преуспяват тогава, когато редом 
до възвишения учител застанат и 
преданите ученици. Само тогава 
азбуката се превръща в книжнина, 
в богатство и в ориентир за бъ-
дещето.

Учители, вашата мисия е уни-
кална. Всъщност това, което 
в продължение на десетилетия 
празнува българинът, е именно 
убеждението, че знанието, което 
давате, е сила, която е променила 

и ще продължава да променя света 
към по-добро. Всеки първокласник, 
който изписва със старание на-
чалните букви и прочита първите 
си изречения, чества величието на 
духовния ви подвиг. С четенето и 
писането, той полага основите на 
онази душевна култура, която ще 
го направи човек. 

В днешния празничен ден искам 
да се обърна и към зрелостниците. 
Скъпи абитуриенти, бъдете себе 
си пред предизвикателствата 
на живота. Превърнете трудно-
стите в победи, а мечтите – в 
реалност ! И не забравяйте – ус-
пехът се крие в самите вас ! Нека 
завършването ви бъде незабравим 
празник, изпълнен с положителни 

Общински 
координационен 
съвет на СБУ 
награди свои 

членове
В залата на Историческия музей, на 

17 май 2017 г. в навечерието на 24 май, 
Общински координационен съвет на Син-
диката на българските учители – Ихти-
ман събра свои членове. Приветствие 
към присъстващите отправи председа-
телят на ОбКС на СБУ г-жа Антоанета 
Керезова. Д-р Илинка Патърова, зам.-
председател на координационния съвет 
и г-жа Даниела Чемширова, секретар 
също поздравиха представителите на 
учебните заведения в Община Ихтиман.

На осемнайсет активни членове бяха 
поднесени поздравителни адреси и цветя 
за тяхната всеотдайност и личен при-
нос в изграждане и издигане престижа 
на Синдикалната организация. „Като 
достоен представител на синдикалното 
движение в най-новата история, Вие ус-
пявате да бъдете коректив „на точното 
място и в точното време”… Общински-
ят координационен съвет на Синдиката 
на българските учители, Ихтиман вярва, 
че има още върхове за покоряване в лич-
ния и обществения Ви живот!” – пише 
още в поздравителните адреси.

Награди получават: от СУ „Христо 
Ботев” Магдалена Цветанова, Мария Гъ-
дева и Христина Дойчева; от ОУ „Димчо 
Дебелянов” Анна Коларова и Димитър 
Христов; от ОУ „Св. Св.Кирил и Мето-
дий” Веска Малчева и Райна Колева; от 
ПГ „Васил Левски” Надежда Реулкова; от 
ОУ „Христо Смирненски” Цветанка За-
шева и Антоанета Цветанова; Детска 
градина „Гьончо Белев” Лилия Церовска, 
Валентина Кюпелийска, Ягния Рудакова и 
Захаринка Хаджийска; от Детска градина 
„Радост” Виолета Сугарева, Снежана Ми-
нева и Маргарита Коприварова; Център 
за подкрепа за личностно развитие Об-
щински детски комплекс – Нина Ценева.

На събитието бяха представени 
и четиримата педагози, номинирани 
за „Учител на годината”: Ваня Колева, 
Магдалина Тенекева, Мария Вакарелийска 
и Красимира Маринова. 

Да пожелаем здраве и успехи на всич-
ки!

За двадесети път Синдикатът на 
българските учители организира На-
ционален конкурс „Учител на годината”. 
Целта на конкурса е да обогати систе-
мата за духовно стимулиране на педа-
гогическите кадри и ги приобщи към 
националните и световните традиции; 
да повиши личното професионално са-
мочувствие; да привлече вниманието на 
широката общественост към проблеми-
те на учителите; да издигне престижа 
на педагогическите кадри. „Учител на 
годината – 2017” в направление „Дирек-
тори”, диплом и статуетка бяха връче-
ни на Ваня Колева, директор на Детска 
градина „Здравец”. Тя получи специалната 
награда на Председателя на Синдиката 
на българските учители Янка Такева. 
Честито!

СИНДИКАТЪТ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

НАГРАДИ ДИРЕКТОР

емоции и скъпи спомени! Животът 
е пред вас, изживейте го пълноцен-
но! Пожелавам ви успех в усилията 
да реализирате своите стремежи 
и да намерите своето истинско 
място. В съвременния свят, в 
който имаме пълната свобода да 
съчетаваме различни идентично-
сти в себе си, ние можем да бъдем 
едновременно и българи, и европей-
ци, и граждани на света.

Честит празник!”
С тези думи в празничния ден 

кметът на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев се обърна към събра-
лите се в двора на Средно училище 
„Христо Ботев”. Както всяка го-
дина в тържествена обстановка 
се състоя най-духовния и обичан 
празник от всички българи 24 май. 
Приветствия и поздравителен ад-
рес от името на областния упра-
вител поднесоха още заместник 
областният управител на Софий-
ска област г-жа Галя Георгиева, 
г-жа Иванка Пелтекова, директор 
на учебното заведение, родител 
на зрелостник, абитуриентка и 

първокласничка. Осветено бе и 
знамето на училището след като 
бе предадено в ръцете на новите 
знаменосци. След кратка програма 
тържествата продължиха с праз-
нично шествие на всички училища 
и читалищни дейци до централния 
площад. Граждани, общественици, 
културни дейци, учители, ученици 
присъстваха на официалното от-
белязване на този ден, надхвърлил 
църковно-училищните рамки и пре-
върнал се в общонароден празник. 

От името на Община Ихтиман 
по случай 24 май - Ден на българ-
ската просвета и култура и сла-
вянската писменост г-н Калоян 
Илиев поздрави присъстващите 
и присъди грамоти за принос в 

развитието на образованието на 
изявени учители:

Магдалена Николова Цветанова - 
зам.-директор на Средно училище 
„Христо Ботев” и преподавател по 
руски език. Участва в европейски 
проекти и национални програми на 
Министерство на образованието. 
Изключителен професионалист, 
обичан и уважаван от ученици, ро-
дители и колеги;

Христина Живкова Дойчева - 
преподавател по философски дис-
циплини, история и цивилизация в 
Средно училище „Христо Ботев”. 
Участва в европейски проекти и 
национални програми на Министер-
ство на образованието. В работа-
та с ученици и родители проявява 
загриженост, съпричастност и 
висок професионализъм;

Мария Владимирова Гъдева - дъл-
гогодишен преподавател по мате-
матика в Средно училище „Христо 
Ботев”. Подготвя ученици за учас-
тие в олимпиади и състезания. 
Уважавана от ученици, родители и 
колеги;

Васил Георгиев Начев- начален 
учител в Основно училище „Св.Св. 
Кирил и Методий” с богат профе-
сионален опит. С голям принос в 
извънкласните форми на работа и 
утвърждаване на спорта като на-
чин за поддържане доброто здраве 
на учениците;

Тошко Бориславов Александров - 
начален учител в Основно училище 
„Св.Св. Кирил и Методий”. Въвежда 
и прилага иновационни методи и 
форми на работа в училище. С бо-
гат професионален опит;

Антоанета Георгиева Цветанова 
- начален учител в Основно учили-

ще „Христо Смирненски” Отличен 
педагог с подход към учениците, 
работи по различни проекти. Дава 
положителен принос за развитие-
то на образованието в с. Вакарел;

Елка Борисова Белишка - старши 
учител в Детска градина „Гьончо 
Белев”. Отговорна и творческа 
личност, участва в проекти и 
използва интерактивни методи 
в обучението, професионалист в 
работата си;

Роза Методиева Димитрова - 
учител в Детска градина „Радост”. 
Отличен педагог, спазва професио-
налната етика, с дългогодишен 
стаж в предучилищното възпита-
ние. Възпитава с любов и всеот-
дайност възпитаниците си;

Елка Рашкова Паунова - дълго-
годишен преподавател в Основ-
но училище „Димчо Дебелянов”. С 
опит и всеотдайност в учител-
ската професия, възпитава любов 
и интерес към литературата и 
българския език;

Славейка Панайотова Оташлий-
ска - преподавател по Български 
език и литература в Професионал-
на гимназия „Васил Левски”, в.и.д. 
директор на учебното заведение, 
отлично работи в екип, както и по 
редица проекти.

Празничната програма, посве-
тена на празника, продължи с два 
мажоретни състава от Средно 
училище „Христо Ботев” и народ-
ни танци в изпълнение на Танцов 
ансамбъл „Слънце”. Поздравителен 
адрес от г-жа Галя Георгиева, за-
местник областен управител на 
Софийска област бе прочетен на 
финала тържествата:
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Кметът Калоян Илиев: Община Ихтиман съчетава 
възможностите и за туризъм, и за инвестиции

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАЗНУВА

Водещ: Радио „Фокус“ 
стартира своята 48 регио-
нална радиостанция, която 
днес вече излъчва на чес-
тота 98,8 МHz за района на 
Ихтиман. С разпростра-
няването на програмата на 
„Фокус“ жителите на Их-
тиман ще получават мак-
симална информация за 
всичко, което се случва в 
България, на Балканите и 
по света. В следващите ми-
нути гост в предаването ни 
е кметът на Ихтиман Кало-
ян Илиев.

Г-н Илиев, няма как да не 
ви попитам какво е мнение-

„Уважаеми гости, колеги, 
родители и ученици,

Още в най-старите бъл-
гарски ръкописни книги, 
запазени до днес е отбеляза-
на паметта на светите братя 
– 14 февруари за Св.Кирил 
и 6 април за Св.Методий. 
За техния общ празник 11 
май, най-ранният запазен 
спомен е от XII век. Тази 
дата се чества и през следва-
щите векове като църковна 
прослава, а през годините 
на българското Възражда-
не се превръща в граждан-
ско тържество, изразяващо 
духовните въжделения на 
българите за църковна и 
политическа независимост, 
просвещение и национално 
въздигане. Светите братя, 
създатели и разпространи-
тели на първата славянска 

то ви за това, че жителите на 
Ихтиман станаха вече слу-
шатели на Радио „Фокус“?

Калоян Илиев: Само поло-
жително. Много се радваме, 
че ще имаме още една ра-
диостанция на територията 
на Община Ихтиман. Общо 
взето, като цяло тук при нас 
са малко радиостанции-
те, така че всяко едно ново 
нещо е добро и за нас.

Водещ: Да ни представи-
те и самата община. Вие сте 
кмет на Ихтиман от 2011 г. 
Каква бихте откроили като 
най-характерно за нея?

Калоян Илиев: Община 

Ихтиман е от малък тип, 18 
хиляди близо е населението 
на общината. Хубавото е, че 
все пак се намираме много 
близко до София и местни-
те хора се препитават с ра-
бота в София и околностите 
на София. Иначе общината 
като цяло за нас е доста ху-
баво място. Има място и за 
туризъм, има място и за от-
дих, има място и за инвес-
тиции. Така че едно прият-
но място е.

Водещ: С какви проблеми 
Ви се налага да се справяте 
като кмет?

Калоян Илиев: Пробле-
мите са много. От начало-
то, 2011 г., когато постъпих, 
безработицата беше едини-
ят проблем, с който трябва-
ше да се справим. Заварихме 
безработица от близо 33-34 
%, което за община като на-
шата е много сериозен про-
блем. В момента безработи-
цата е под 20 %, даже имаше 
и период, в който паднахме 
и под 15. Иначе другите са 
ежедневните проблеми на 
населението. Много са, ако 
тръгна да ги изброявам, 
няма да ни стигне предава-

Интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“.

нето.
Водещ: На каква финан-

сова помощ разчита общи-
ната, кандидатствате ли по 
европейски проекти напри-
мер?

Калоян Илиев: Изцяло се 
бяхме насочили към евро-
пейските програми, защото 
нашият бюджет е малък, 
ако разчитаме изцяло на 
бюджета да направим нещо, 
просто няма как да се слу-
чат нещата. Ние сме община 
от селските райони, канди-
датствахме и имаме доста 
спечелени и реализирани 
проекти по Програмата за 
развитие на селските райо-
ни към Държавен фонд „Зе-
меделие“. За четири години 
средно мандат успяхме да 
реализираме пет проекта по 
тази програма. Имаме два 
проекта, реализирани към 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството, по Фонд 
„Козлодуй“, по Програмата 
за развитие на човешки-
те ресурси. Доста проекти 
имаме реализирани за пред-
ния мандат по оперативни-
те програми, което успя да 

съживи града малко. Защо-
то реално тези инвестиции, 
които ги направихме, прос-
то нямаше как да ги напра-
вим с общинския бюджет.

Водещ: И една културна 
тема бих искала да засег-
нем. Днес имаше празник в 
Ихтиман. Основно учили-
ще „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ отбеляза патронния си 
празник. Разкажете ни на-
кратичко как премина тър-
жеството?

Калоян Илиев: Ами за жа-
лост не можах да присъст-
вам на тържеството, поне-
же имах неотложни дела в 
столицата. Но по традиция 
знам, че те се подготвят 
винаги много добре и съм 
сигурен, че тържеството е 
преминало много приятно, 
в много стегната обстанов-
ка. Директорката работи от 
доста години там и просто е 
един безупречен човек. Така 
че нямам съмнение, че тър-
жеството днес е било хуба-
во.

11 май 2017 г. 
Цвета Лазаркова

азбука – глаголицата, са ка-
нонизирани като светци за 
превода и популяризиране-
то на Библията на славян-
ски език и за разпростра-
нението на християнството 
след славяните. Обявени 
са за покровители на Евро-
па заедно със Св. Бенедикт 
от папа Йоан Павел II през 
1980 г…”

С тържествена реч на 
директора г-жа Звездели-
на Разсолкова по случай 
патронния празник на об-
разователната институ-
ция, бе открит вълнуващ 
празник днес. Тази година 
той бе отбелязан по мал-
ко по-различен начин, тъй 
като училището  работи 
по дългосрочен проект с 
наименование „Твоят час”, 
по който  деца и педагози 

влагат усилия от година. 
В речта си пред официал-
ните гости: г-н Николай 
Кънчев,  зам.-директор на 
издателство „Аз-буки”, г-н 
Николай Начев, предсе-
дател на ОбС – Ихтиман, 
г-жа Даниела Митева, зам.-
кмет на Община Ихтиман, 
г-жа Валентина Петрова, 
гл. експерт „Образование и 
здравеопазване”, г-жа Таня 
Йовчева, директор на ОУ 
„Хр. Смирненски”, учители 
и специалисти, г-жа Раз-
солкова представи проекта, 
неговите цели и дейностите 
на различните шестнайсет 
групи. 

В постигнатите до момен-
та резултати присъстващи-
те се убедиха - бяха пока-
зани знания и подредена 
изложба на петте групи по 
интереси. В дванайсет от 
групите заниманията са по 
български език и литерату-
ра, в четири – по математи-
ка. Празникът започна със 
състезание на учениците от 
пети, шести и седми клас, 
които поставяха едни на 
други езикови задачи „Игри 
на думи”, посочваха люби-
ми свои произведения от 
литературата и проведоха 

играта „Познай автора и 
произведението”, рецитира-
ха, отговаряха на гатанки, 
дори представиха драмати-
зация на приказката „Хи-
тър Петър и баницата” и ба-
ладата на Пенчо Славейков 
„Неразделни”.

По-малките – от първи 
до четвърти клас - показаха 
подготвени от тях и учите-
лите им празнични програ-
ми, в които имаше стихчета, 
песни, танци, приказни ге-
рои, детски игри, книжки и 
топки,балони. „Щом е праз-
ник – не може и без хубаво 
българско хоро! То ще бъде 
изпълнено от участниците 
в СИП „Народни танци и 

ромски фолклор”  с ръко-
водител г-жа Колева” – обя-
ви водещата на събитието 
г-жа Зашева за финал, но 
след прозвучалите послед-
ни акорди, без да бъдат под-
каняни, на няколко хора се 
хванаха много ученици и 
техните учители.

Поздравителни адреси по 
случай празника на Основ-
но училище „Св. Св. Кирил 
и Методий” бяха получени 
от г-н Калоян Илиев, кмет 
на Община Ихтиман и  от 
директора на Национално 
издателство за образование 
и наука „Аз-буки” д-р Надя 
Кантарева-Барух.
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СЪЮЗ КАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ!
Дойде, дойде
 Гергьовден

КОНЦЕРТ – БЕНЕФИС „30 ГОДИНИ ГРУПА „АЙСБЕРГ”

Фестивалът „Дни на из-
куствата Ихтиман 2017 г.” 
стартира на 9 май – Ден 
на Европа. Културно–ин-
формационното събитие 
събра в библиотеката уче-
ници от СУ „Христо Ботев” 
и ОУ „Димчо Дебелянов”. 
Представената презента-
ция запозна децата с целта 
на срещата, предвидените 
интерактивни игри по ин-
тереси и възбуди любопит-
ството им да научат повече 
за Европейския съюз, а и 
да знаят, че библиотека-
та при Народно читалище 
„Слънце-1879” е с широко 
отворени врати за любо-
знателните . Доброволци от 
Танцов ансамбъл „Слънце” 
помагаха на групите успеш-
но да рисуват, да откриват 
столиците на европейските 
страни, да играят на компю-
трите забавни игри за Евро-
пейския съюз. Участници в 
събитието научиха много 
повече данни и факти за 

В изпълнение на проект 
„По-добро бъдеще за деца-
та” по ОПНОИР, Дейност 4 
„Създаване на групи по ин-
тереси в областта на здрав-
ното и екологичното възпи-
тание, фолклора, танците, 
изкуството, традиционните 
занаяти”, децата от група 
„Заедно пеем и танцуваме” 
в Детска градина „Радост” 
под ръководството на г-жа 
Роза Димитрова пресъзда-
доха народен обичай под 
надслов: „Дойде, дойде Гер-
гьовден”.

Окъпаният в зеленина 
двор на Детска градина „Ра-
дост” бе огласен от народни 

Европейския съюз като се 
забавляваха. Благодарим на 
Информационния център 
„Европа Директно” – Со-
фия за помощта, която ни 
оказаха за организиране на 
събитието, подбора на под-
ходящи игри, прекрасните 
книги, които подарихме на 
децата и изключително ин-
тересните информационни 
материали!

Благодарим на учителите 
г-жа Вероника Христова, 
г-жа Цветанка Минкина 
и г-жа Гергана Динчева за 
подкрепата при реализира-
нето на тази инициатива.

Заповядайте на всички 
тържества, организирани в 
рамките на Фестивала „Дни 
на изкуствата Ихтиман 2017 
г.”

Няколко поколения ихти-
манци и гости на града от 
различни краища на стра-
ната се потопиха в магия-
та наречена рок-музика на 
страхотния, незабравим, 
емблематичен концерт на 
група „Айсберг”. 

В препълнения читали-
щен салон публиката затаи 
дъх още в началото на ин-
тродукцията „КАРМИНА 
БУРАНА” с лазерното шоу и 
атрактивната поява на учас-
тниците в групата. Неверо-
ятно удоволствие достави 
на присъстващите незабра-
вимото рок-шоу с едни от 
най-популярните парчета 
на Айсберг, като на видео 
стена се прожектираха кли-
пове на групата от преди 
десетилетия. Симбиоза от 
звук, светлина, лазерно шоу, 
професионално, инстру-
ментално и вокално изпъл-
нение. В памет на Георги 
Илиев - скъп приятел на гру-
пата и радетел за културата 

песни в изпълнение на мал-
ките участници в проекта, 
рецитираха се стихотворе-
ния, виха се венци. Мом-
ците люшкаха момите на 
гергьовска люлка и за да по-
кажат своята сила в деня на 
храбростта играха народна 
игра: „Прескочи кобила”. 
Децата показаха придоби-
тите танцувални умения в 
групата и изпълниха тради-
ционните ръченица и хоро, 
посветени на празника.

Празникът създаде много 
радостни емоции у децата. 
Те бяха аплодирани от деца 
от други групи, учители, 
родители и възпитатели от 
Центъра за деца с уврежда-
ния.

в Ихтиман - беше посветена 
песента „Вик”. Времето като 
че ли беше спряло и от него 
бяха извадени всички онези 
мелодии, които са му дали 
вкуса и са оставили следи от 
световни рок-групи, които 
са идоли на поколението от 
преди 30 години. С участи-
ето на струнен квартет гру-
пата премина към кавърите 
на супер групите – емблеми 
на рокендрола: Бийтълс, 
Ролинг Стоунс, Дийп Пър-
пъл, Лед Цепелин, Блек Са-
бат, Кридънс, Пинк Флойд 
и др. Изненада на вечерта 
бяха изпълненията на рок-
парчета от чудесните деца 
от вокалните групи в на-
шия град. На сцената бяха 
поканени музиканти, които 
са свирили в групата през 
30-годишното й съществу-
ване. 

Навсякъде сред публиката 
се чуваха думите „уникал-
но, супер шоу, възхитени 
сме, те трябва да продължат 

да свирят”. Едно незабрави-
мо преживяване за десет-
ките почитатели на група 
„Айсберг”.

Емилия Атанасова
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 
„ОТВОРЕТЕ СЪРЦАТА СИ...“

МЛАДИ ОГНЕБОРЦИ

ИЗЛОЖБА НА МАЛКИ
ХУДОЖНИЦИ

РЪГБИ КЛУБ С АКТИВЕН СТАРТ

ДЕВОЙКИТЕ НИ ШЕСТИ В БЪЛГАРИЯ

Община Ихтиман и Граж-
дански инициативен коми-
тет за поредна година орга-
низираха благотворителна 
кампания за набиране на 
средства в помощ на абиту-
риенти в неравностойно по-
ложение под наслов „Отво-
рете сърцата си – помогнете 
на младите хора”. 

В няколко търговски 
обекти и в сградата на Об-
щина Ихтиман бяха поста-
вени светлосини кутии за 
дарения с вече познатото 
лого на кампанията. При-
зивът „Да отворим сърцата 
си и да помогнем на млади-
те хора!” в периода между 
светлите празници за бъл-

За втора поредна година в Долна 
баня се проведе областното състе-
зание на младежките противопо-
жарни отряди „Млад огнеборец“ от 
Софийска област. Участие в над-
преварата взеха единайсет отбора 
от Районните служби „Противопо-
жарна безопасност и защита на на-
селението“ от Ихтиман, Етрополе, 
Правец, Годеч, Своге, Костенец, Бо-
тевград, , Елин Пелин, Сливница , Са-
моков и Костинброд. В продължение 
на четири часа младите огнеборци 
водиха спортсменска надпревара в 
двете дисциплини – бойно разгръ-
щане на състезателна пътека и 
400 метра щафетно бягане с пре-
пятствия.

Наградите на призьорите и на 
всички участници – грамоти, ме-
дали, купи и предметни спортни и 
ученически пособия връчиха комисар 
Пламен Зашев – директор на Регио-
налната дирекция „Противопожарна 
безопасност и защита на населе-

На 23 май от 17:00 часа официално 
бе открита художествената излож-
ба на школата по изобразително из-
куство към ЦПЛР-ОДК гр.Ихтиман, 
с ръководител Габриела Йорданова, в 
която бяха показани постигнатите 
резултати за изминалите две годи-
ни, време за което децата развиха 
и обогатиха своите заложби, умения 
и талант.

На изложбата могат да се видят 
повечето от картините, сътворе-

На 22 април Ихтиман 
беше домакин на Квалифи-
кации за деца 10-12 години, 
13-14 години и момичета. 
Нашият клуб спечели три 
втори места. Предишния 
ден се проведе съдийски 
курс, на който бяха обуче-
ни жени от нашия клуб. За 
пръв път турнир се свиреше 

Завършиха финалите на 
Ученически игри 2017 за де-
войки 11-12 клас. Отборът на 
СУ „Христо Ботев” - Ихтиман 
се класира на шесто място, 
като неблагоприятен развой 
на една среща им попречи да 
завоюват бронзовите меда-
ли. В цялостната надпревара 

гарина Великден и Гергьов-
ден, успя наистина да трог-
не съгражданите ни. 

В присъствието на пред-
ставителите от Граждански 
инициативен комитет г-жа 
Цветанка Йорданова и г-жа 
Маргарита Бибиджийска, 
зам.-кметовете на Общи-
на Ихтиман г-жа Даниела 
Митева и инж. Тони Каца-
ров, както и директорите на 
Средно училище „Христо 
Ботев” г-жа Иванка Пелте-
кова и на Професионална 
гимназия „Васил Левски” 
г-жа Славейка Оташлийска, 
станаха ясни резултатите от 
кампанията. Сумата от 1 950 
лв. ще бъде разпределена 
равномерно между тринай-
сет нуждаещи се от финан-
сова подкрепа абитуриенти. 

Освен кутиите, които 
бяха достъпни за гражда-
ните на общината, редица 
фирми също се включиха 
в набирането на средства 
за благородната кауза: ЕТ 

изцяло от жени съдийки, 
като честта беше на жени от 
,,Диви котки”.

На 7 май се проведе финал 
на Републиканско първен-
ство мъже ръгби 15. За 3-то 
и 4-то място играха отбо-
рите на ,,Балкански котки” 
Берковица и ,,Янтра” Габро-
во. Нашата Владислава Ка-

участие взеха над 200 учи-
лища от страната и въпреки 
лекото разочарование от фи-
налния турнир, представяне-
то на момичетата е един огро-
мен успех за нашия клуб.

Благодарности на всички 
в отбора, както и на хората, 
които ни подкрепиха!

„Лъки – Л. Въртийски”, 
ЕТ „ Бодинг – Б. Динчев”, 
„Марпет Б” ЕООД, ЕТ „Дан 
– Й. Йорданов”, „Петрум” 
ЕООД, ЕТ „Десве – Д. Ге-
рова”, „Еледжик 99” ЕАД, 
„Тодиел - магазин за месо 
Тодор Филипов”, „Майор-
да” ЕООД и редица други, 
изрично пожелали аноним-
ност. 

Благодарим на всички вас, 
които отворихте сърцата 
си и помогнахте на младите 
хора да изживеят празника 
на зрелостта си!

В кабинета на кмета на 
Община Ихтиман г-н Ка-
лоян Илиев бяха и учени-
ци от XI „а” клас от Средно 
училище „Христо Ботев”, 
които по-рано през деня се 
срещнаха с него по случай 
деня на самоуправлението. 
Те бяха поканени да останат 
и станаха свидетели на пре-
брояването на средствата 
от благотворителната кам-
пания.

рабонева беше назначена за 
страничен съдия. На този 
мач след победа на Берко-
вица и трето място дойде 
време за големият сблъсък 
за 1-то и 2-то място между 
,,Валяците”Перник и НСА 
София. С много мъжка бор-
ба купата спечелиха „Валя-
ците”.

„На 13 май се проведе 
Държавното първенство за 
юноши младша възраст в 
София на стадиона на НСА. 
Нашият клуб зае седмо мяс-
то. Благодаря на Община 
Ихтиман и кмета г-н Кало-
ян Илиев, че ни помагат и 
подкрепят! Сега сме в раз-
гара на сезона и обещаваме 
медали!” – сподели Владис-
лава Карабонева.

Текст и снимки:
Волейболен клуб „Ботев‘”

нието” – Софийска област, Христо 
Андреев – началник на Регионално-
то управление на образованието в 
Софийска област и зам.- кмета на 
община Долна баня – инж. Красимир 
Тодоров. В крайното комплексно 
класиране първото място спечели-
ха младите огнеборци от ОУ“Васил 
Левски“, гр. Правец. Отборът на 
МПО „Млад огнеборец” към РСПБЗН 
– Ихтиман бе в състав: , Спас Сто-
янов Божов, Николай Недков, Божи-
дар Димитров, Габриела Свиленова, 
Мартин Баров, Венелина Найдено-
ва, Никол Димитрова, Димитър 
Петров, Георги Гаджев, Мирослав 
Въртийски и Александър Бегунов. 
Ръководител на отбора бе началник 
Районна служба „Противопожарна 
безопасност и защита на населени-
ето” - Ихтиман гл. инсп. инж. Любо-
мир Баров. Неговите възпитаници 
достойно се представиха, върнаха 
се доволни и с хъс за усилена подго-
товка за следващата година.

ни от младите таланти на града 
ни, също така има възможност да 
се видят снимки на изпратените 
творби на национални и междуна-
родни конкурси, както и получените 
грамоти и награди от тях.

Ще може да се наслаждавате на 
майсторството на нашите малки 
художници до 27 май във фоайе-
то на Народно читалище „Слънце“ 
гр.Ихтиман.

Текст и снимка: ОДК

ОБЩИНА  ИХТИМАН организира приемни за хора с 
увреждания в град Ихтиман със следните дейности:

1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания според придо-
битите заболявания: диабет, заболявания на опорно-двигателния 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 нужните медицин-
ски 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 фоайето 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 ко-

пия от медицински документи удостоверяващи заболяванията /ТЕЛК, епикризи и др./.


