
ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО - 1 ЮНИ

ДНИТЕ НА ИЗКУСТВАТА ПРОДЪЛЖАВАТ!
Пъстри миниспектакли в деня на музикалното и танцово изкуство

Годишен концерт на Школата по изкуства

ИХТИМАН
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  И З Д А Н И Е  Н А  О Б ЩИ Н А  И Х Т И М А Н

Брой 130 • юни  2017

Ученици от Средно учи-
лище „Христо Ботев” упра-
вляваха Община Ихтиман за 
един ден. В началото на деня 
те присъстваха на сутрешна-
та работна среща с кмета и 
зам.-кметовете в общината, 
както и с главния счетово-
дител. През деня успяха да 
разберат как функционира 
общинската администрация 
и да се запознаят с ресори-
те: образование, култура, 
здравеопазване, спорт и мла-
дежки дейности. По време 
на обедната среща обсъдиха 
бъдещите строителни и ре-

Ден на музикалното и танцово 
изкуство бе 27 май, с открита 
сцена за участие на общински и 
гостуващи състави и изпълни-
тели. Поради дъждовното време, 
вместо на Централния площад, 
каквато бе идеята, концертът се 
състоя в Големия салон на Народ-
но читалище „Слънце - 1879”. На 
сцената се изявиха малчуганите 
от детските градини в общината 
– Гьончо Белев”, „Здравец” и „Ра-
дост”. Участие взеха и училищата 
„Димчо Дебелянов” и „Св. Св. Кирил 

Няколко дни по-късно, на 30 май, 
се състоя и концертът на Школа-
та по изкуства при Народно чита-
лище „Слънце - 1879”. Малкият са-

ЕМБЛЕМАТИЧНО СЪБИТИЕ ЗА 
БЪЛГАРСКОТО УЧИТЕЛСТВО

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ „НЕОФИТ 
РИЛСКИ” ЗА ПЕДАГОЗИ

На 18 май 2017 г. при изключи-
телна тържественост се състоя 
официалната церемония по награж-
даването в заключителния етап на 
юбилейния XX Национален конкурс на 
СБУ „Учител на годината”. Така, по 
традиция, в навечерието на 24 май 
- Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писме-
ност, Синдикатът на българските 
учители отличи достойни следов-
ници на делото на първоучителите 
светите братя Кирил и Методий и 
техните ученици. Учители, за които 
професията е мисия, а училището - 
любов. Те разпалват и поддържат 
светлината на знанието в дет-
ските души, възпитават децата в 
родолюбие и толерантност, в екип-

На 29 май т.г от 11.00 ч в зала-
та на РУО-София-регион се състоя 
тържествено награждаване в чест 
на 24 май на номинираните от Не-
зависимия синдикат на учителите 
и Регионално управление на обра-
зованието София-регион изявени с 
професионализма и качествата си, 
учители и директори от Софийска 
област. Г-н Христо Андреев, начал-
ник на РУО - София-регион, поздра-
ви всички със заслугите, довели до 
номинациите им. „Тази награда се 
присъжда за изключителни пости-
жения в областта на образование-

и Методий”. Детските вокални 
групи „Бърборани”, „Слънчице” и 
„Звънче” също зарадваха зрите-
лите със своите изпълнения. От 
Вакарел бяха дошли представители 
на Народно читалище „Заря”, от 
с. Живково – на Народно читали-
ще „Просвета”, от с. Стамболово 
– Народно читалище „Светлина”. 
Гости на ихтиманската сцена бяха 
Танцов състав „Пчелински извор” 
– с. Пчелин, от Долнобанското 
читалище „Рила” и изпълнители 
от Народно читалище „Просвета” 

лон на читалището отново събра 
малки и големи зрители в по-заду-
шевна обстановка. Детска вокална 
група „Звънче” отново ни зарадва с 
песните си, подготвени от Магда-
лина Тенекева. Изявата продължи с 
индивидуални изпълнения на шко-
лата по китара, водена от Люд-
мил Стоянов, чиито възпитаници 
представиха и няколко групови 
изпълнения. Уменията, придобити 
през годината, под ръководство-
то му, демонстрираха и малките 
пианисти. Гергана Динчева, освен 
прекрасен водещ, приятно изнена-
да публиката с народни песни, под-
готвени от нейните „Бърборани”. 
А най-малките таланти от Танцов 
ансамбъл „Слънце” показаха колко 
добре са усвоили трудните стъп-
ки, които им преподават Анелия 
Нейкова и Владислав Василев.

монтни дейности, зависещи 
както от бюджета, така и от 
другите източници за финан-
сиране.Развълнувани, споде-
лиха, че работата в община 
съвсем не е лесна, а напротив 
- акцентираха върху това, че 
е изключително сериозна и 
отговорна.

Благодарим за проявения 
интерес към нашата работа 
на Виктор Йорданов, Симо-
на Бонева, Кристиян Петков, 
Кристиян Узунов и Алексан-
дър Димитров.

в с. Костенец. Нашето читалище 
се представи с разнообразна и 
богата програма, включваща: Тан-
цов ансамбъл „Слънце”, Групата за 
автентичен фолклор, вокалните 
групи „Средногорка” и „Солей”, как-
то и с модерни танци. Със своя 
програма тук бе, разбира се, Тан-
цов състав „Средногорски полъх”. 
Премиера на сцена имаше и новият 
мажоретен състав „Grandmothers” 
към Съюза на пенсионерите – Их-
тиман.

ност, помагат им да се изградят 
като културни млади хора, достой-
ни българи - граждани на Европа и 
света. Учители, които непрестанно 
се самоусъвършенстват, квалифи-
цират, издигат престижа на най-
обществено значимата професия 
– учителската.

Четиримата номинирани за „Учи-
тел на годината” бяха: 

в направление „Изкуства и спорт” 
Магдалина Тенекева, учител в СУ 
„Христо Ботев“; „Предучилищно 
възпитание и подготовка” Мария 
Вакарелийска, главен учител в ДГ 
„Гьончо Белев“; в направление „Млад 
учител” Красимира Маринова, учи-
тел в ДГ „Гьончо Белев“, получи и 
приза „Учител на годината“ и в на-
правление „Директори” Ваня Колева, 
ДГ „Здравец“ също бе удостоена с 
награда, в групата си.

Всички те присъстваха на офи-
циален прием по повод 24 май, ор-
ганизиран от Президента Румен 
Радев в Националния исторически 
музей в София.

то – припомни г-н Христо Андреев.
Почетното отличие „Неофит 

Рилски“ получиха: Ваня Колева - ди-
ректор на ДГ „Здравец“, Красимира 
Маринова - учител от ДГ „Гьончо 
Белев“, Магдалина Тенекева - ст. 
учител по музика от СУ „Христо 
Ботев“, Мария Вакарелийска - главен 
учител от ДГ „Гьончо Белев“.

С грамота за високопрофесионал-
на дейност на РУО - София-регион 
бе удостоена Цветанка Милчева - 
детски учител от ДГ „Здравец“, гр. 
Ихтиман.

Честито!
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В деня на детето 1 юни, още 
една площадка за спорт за-
радва малки и големи в квар-
тал „Стипон“. 

Спортният терен, който бе 
открит от г-н Калоян Илиев, 
кмет на Община Ихтиман, 
е разположен върху пясък. 
Предимствата му са, че об-
лекчава натоварването на 
глезените и мускулите и е ле-
сен за поддръжка. 

Г-н Спас Трендафилов се 
заема да осъществи добрата 
инициатива и за около де-
сетина дни успява със свои 
средства и собствен труд, с 
малко помощ от приятели. 
На вълнуващото събитие 
най-доволни бяха децата, 
които веднага се спуснаха в 
игра с подарените от адми-
нистративното ръководство 

На 26 май театрална гру-
па „Фантазия“ представи в 
Големия салон на читалище 
„Слънце“ в Ихтиман новата 
си постановка.

Режисьорът Деян Ста-
тулов отново посяга към 
друга емблема на световния 
театър – Чехов и неговата 
пиеса „Вуйчо Ваньо”. И две-
те му постановки разчитат 
на зрителския успех, като се 
опитват да говорят за акту-
алния ни живот чрез голе-
мите произведения на све-
товната класика.

Жанровото определение, 
дадено на пиесата от самия 
Чехов сцени от селския жи-
вот, е превърнато в компо-
зиционен принцип. в поста-
новката. Сценичният разказ 
е накъсан, но вътре в прос-
транството, във всяка една 
от отделните сцени усещаме 

ДНИТЕ НА ИЗКУСТВАТА ПРОДЪЛЖАВАТ!

ОЩЕ ЕДНА ПЛОЩАДКА 
ЗА СПОРТ

ПРЕМИЕРНИЯТ СПЕКТАКЪЛ 
„ВУЙЧО ВАНЬО” Милион и една усмивки озариха града

Футболен първи юни

„Шекспир за начинаещи“ на Театрална група „Фантазия“

Посещение в Детско отделение

С поредица от прояви, в които 
малчуганите от Ихтиман можеха 
да участват, бе отбелязан 1 юни 
– Международния ден на детето. 

На футболното игрище в Основ-
но училище „Димчо Дебелянов“ се 
състоя Детски футболен турнир 
за ученици 5 - 7 клас. Състезанието 
бе открито от г-н Калоян Илиев, 
който пожела спортсменска игра и 
„нека най-добрият победи“. Тук бяха 
и зам.-кметовете г-жа Даниела 
Митева и инж. Тони Кацаров, как-

В Деня на детето малките фан-
тазьори представиха в Малкия са-
лон на Народно читалище „Слънце“ 
постановката „Шекспир за начина-
ещи“. Изключително емоционално 
преживяване предложиха на зрите-
лите талантливите възпитаници 
на д-р Деян Статулов, техен ръко-
водител. Героите на Шекспир и са-
мият той оживяха пред присъст-
ващите и развълнуваха с откъси 
от класическите му произведения. 

Официални гости на премиерно-
то представление бяха г-н Николай 

Безброй вдъхновяващи рисунки и 
щури гатанки, забавни игри, сним-
ки, песни, танци, подаръци и още 
куп други изненади плениха най-

то и единайсетокласниците от СУ 
„Христо Ботев“, които „управлява-
ха“ общината в този ден.

Купите и наградите бяха осигу-
рени от Община Ихтиман, а класи-
рането след оспорваните мачове е 
следното:

1-во място - Средно училище 
„Христо Ботев“;

Начев, председател на Общински 
съвет - Ихтиман, г-жа Даниела 
Митева и инж. Тони Кацаров, зам.-
кметове на Община Ихтиман и 
инж. Кирил Караиванов, председа-
тел на читалищното настоятел-
ство.

малките. 
Център за обществена подкре-

па за поредна година организира 
тържество на открито, този 
път в двора на Общински детски 
комплекс. Арт-ателие с рисунки на 
лице, конкурс за най-красиво оцве-
тен балон и други забавления има-
ше тук, на които децата от града 
усетиха празника такъв, какъвто 
заслужава да бъде за всяко дете – 
даряващ с искрени усмивки и заба-
вления за всички.

Шоу-програма и анимация за 
деца, безплатни игри и забавления 
на площада в късния следобед ор-
ганизираха Община Ихтиман и На-
родно читалище „Слънце”.

2-ро място - Основно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий“;

3-то място - Основно училище 
„Димчо Дебелянов“;

4- то място - Основно училище 
„Христо Смирненски“ с. Вакарел.

Купите бяха връчени от г-жа Да-
ниела Митева, зам.-кмет на Общи-
на Ихтиман.

на Община Ихтиман топки. 
Бе монтирана и мрежата за 
волейбол, която също е по-
дарък, за да функционира 
ефективно новата придобив-
ка. 

„Надявам се и към новата 
площадка да има такъв го-
лям интерес, защото спор-
тът освен развлечение, е и 
здраве. Това е начинът да се 
стимулира желанието на все-
ки да практикува някакъв 
спорт“ - коментира кметът. 
Следващата стъпка е, че ще 
започне работа по монтира-
не на осветителни тела – обя-
ви още той.

В празничния ден тук бяха 
и зам.-кметовете г-жа Дани-
ела Митева и инж. Тони Ка-
царов, който поигра с децата 
волейбол.

Чеховата атмосфера с про-
тяжността на протичащото 
време и раздиращото души-
те страдание. Самата къща 
е оживена, осветена и оз-
вучена, но запазва тайните 
на живота, който протича 
в нея; очевидно обаче е, че 
там животът е банален, до-
саден и скучен. 

Чеховия свят, който иро-
нично е подчертан като 
„селски”, е основният ключ 
към изграждането на обра-
зите на персонажите и от-
ношенията между тях. Но 
разбираме, че става въпрос 
за преувеличение – зад те-
атрално приповдигнатите 
черти на характерите и жес-
товете откриваме раними 
човешки същества, същест-
вуващи на предела на своя-
та непоносимост към живо-
та и света.

По традиция, общинското ръко-
водство посещава на 1 юни Дет-
ското отделение в Многопрофилна 
болница за активно лечение в Их-
тиман. 

С пожелания за здраве и все 
така успешна грижа за най-малки-
те граждани на Община Ихтиман, 
заместник-кметът г-жа Даниела 
Митева се обърна към д-р Шенков 
и неговия екип. 

Тук също бяха дошли колеги от 
медицинското съсловие, за да под-
несат своите поздравления.

Малките артисти бяха апло-
дирани от публиката и получиха 
поздравления от общинското 
ръководство с пожелания за още 
успехи в бъдещите им театрални 
роли.
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ДЕСЕТ ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КРЪЖОКА 

„ФОЛКЛОР, КРАЕЗНАНИЕ И ЕТНОГРАФИЯ”

ДЕТСКИ ПЛЕНЕР В 
БОРИКА

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР ОТЧЕТОХА ЕКСПЕРТИТЕ НА 
ОИЦ – СОФИЯ НА ОТКРИТАТА ПРИЕМНА В ИХТИМАН

На 27.05.2017 г. бе прове-
дено тържество, посветено 
на 10 години от създаване-
то на кръжока „Фолклор, 
краезнание и етнография” 
към Исторически музей - 
Ихтиман . На събитието 
деца от кръжока разказаха 
за създаването и развитие-
то на кръжока, с какво са се 
занимавали кръжочниците, 
за наградите, които са полу-
чили. Представен бе обичая 
„Топене на пръстени” от мо-
мичетата, голяма група, об-
лечени в автентични носии.

Гости на тържеството 

бяха г-жа Даниела Митева, 
зам.-кмет на Община Их-
тиман, г-н Николай Начев, 
председател на Общински 
съвет Ихтиман, г-жа Кате-
лина Салтирова-Павлова и 
г-жа Десислава  Панова от 
РИМ - София, г-жа Мария 
Йорданова от Етнографска 
къща - Пазарджик, г-жа 
Ваня Колева от ДГ „Здра-
вец”, г-жа Таня Станкова от 
ДГ „Радост”, г-жа Лилия Це-
ровска от ДГ „Гьончо Белев”, 
г-жа Мария Гъдева, г-жа 
Зорница Добрева и др. Ди-
ректорът на музея в речта 

На 4 юни поляната пред 
параклиса „Света Петка“ съ-
бра деца от Борика, Ихтиман 
и София за първия пленер 
тази година. В деня, опреде-
лен за събор на селото, вни-
манието бе насочено към 
малките таланти, които имат 
отношение към природата и 
изкуството. 

Първи дойдоха възпита-
ниците на Габриела Йорда-
нова от Общински детски 
комплекс, за да украсят зе-
ления кът с балони. Тук бяха 
и г-жа Невена Караиванова, 
кметски наместник на Бо-
рика, г-жа Даниела Митева, 
зам.-кмет на Община Ихти-
ман и г-жа Нина Алексиева, 
секретар на МКБППМН към 
Община Ихтиман като дома-
кини на творческата проява. 
Г-жа Мария Василева, която 
живее в София, но обича да 
работи с деца, пристигна за 
поредна година с група ен-
тусиазирани художници, за 
да открият началото на таз-

С голям интерес жителите на 
община Ихтиман очакват отва-
рянето на мерките от Програ-
мата за развитие на селските 
райони, по които ще бъдат фи-
нансирани неземеделски дейнос-
ти. Това стана ясно по време 
на изнесената приемна, която 
Областен информационен център 
- София (ОИЦ-София) проведе на 
29 май 2017 г. в Ихтиман.

Над 80 души посетиха откри-
тия информационен щанд. Голяма 
част от тях се интересуваха 
от предстоящата за отваряне 
в края на тази година подмярка 
6.4.1, по която ще бъдат фи-
нансирани микропредприятия и 
земеделски производители за ин-
вестиции в неземеделски дейнос-
ти, които са насочени към разви-
тие на туризъм, производство 
или продажба на продукти (които 
не са включени в Приложение 1 
от Договора за функциониране на 
Европейския съюз), развитие на 
услуги във всички сектори (като 
например грижи за деца, въз-
растни хора, хора с увреждания, 
здравни услуги, счетоводство и 
одиторски услуги, ветеринарни 
дейности и услуги базирани на 
ИТ), производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източ-
ници за собствено потребление, 
развитие на занаяти и други не-
земеделски дейности.

Интерес у посетителите на 
откритата приемна в Ихтиман 

годишните пленери. Присъ-
единиха се и още малчугани, 
доведени от своите близки, 
за да творят навън - на поля-
ната между четиринайсетте 
бора.

За усърдието, което вло-
жиха в рисунките си, всички 
участници получиха подаръ-
ци, осигурени от МКБППМН 
към Община Ихтиман. През 
очите на малките художници 
видяхме параклиса, дървета-
та, цветята, мостчето...

Пленерите, които се орга-
низират в Борика и изложби-
те след тяхното провеждане, 
дават една сериозна заявка 
за трайното им присъствие в 
културния ни календар.

си сподели:
„Преди  11- години, когато 

постъпих на работа в музея, 
ми беше много чудно, че 
в музея не влизат деца, не 
разпитват за традициите, 
обичаите, не се интересуват 
как е изглеждал ихтиман-
ския костюм. А това удо-
волствие аз съм го изпита-
ла благодарение на моите 
родители и учители, които 
по този начин са възпитали 
родолюбието ми. Тогава ре-
ших да създам кръжок към 
музея, за да мога да предам 
тази емоция, която имам на 
децата в Ихтиман. След раз-
лични перипетии и труд-
ности, и с помощта на г-жа  
Христина Тодорова, учител 
от СОУ „ Хр.  Ботев”, бе съз-
даден този кръжок. С нейна 
помощ детската глъчка се 
възроди в музея. Едни от 
първите, които прекрачиха 
прага му са Надя Пандезо-
ва, Симона Русенина, На-

дежда Балканджийска, Деси 
Иванова, Нина Минкина, 
Криси Русенина и много 
други. Те са моята гордост - 
дори вече са студенти. След 
това дойдоха още и други 
деца, които са сред нас сега 
- и с тях се гордея. Печеле-
ха редица награди в Бълга-
рия и представиха достойно 
град Ихтиман. Те са моите 
„златни момичета”. През го-
дините са ми помагали г-жа 
Гъдева, г-жа Добрева, г-жа 
Балабанова…

Благодаря и на родителите 
за доверието и за дадената 
ми възможност да възпитам 
в техните деца обичта към 
традицията и обичая. Не 
на последно място искам да 
благодаря на ръководството 
на Община Ихтиман за под-
крепата от тяхна страна.

Пожелавам си, този кръ-
жок да празнува и 50-ия си 
рожден ден и аз, дай Боже, 
да присъствам на него като 

гост, а той да се ръководи от 
мои възпитаници!

Убедена съм, че съм запа-
лила искрата на родолюби-
ето. Пожелавам си с общи 
усилия да я пазим и преда-
ваме на идните поколения.”

Думи на благодарност из-
казаха г-жа Каталина Пав-
лова и г-жа Даниела Митева. 
Децата получиха грамоти за 
участие в кръжока, които 
бяха връчени от зам.-кмета 
г-жа Митева.

Музеят получи поздра-
вителен адрес и от инж. Б. 
Чилев, директор на РИМ -  
София. 

представляваше и отворената 
за кандидатстване процедура 
„Обучения за заети лица“ по Опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Експертите 
на ОИЦ разясниха допустимите 
кандидати, дейностите, които 
ще се финансират приоритет-
но и начина на кандидатстване. 
Срокът за подаване на проектни 
предложения е 30 юни 2017 г., а 
на 1 юни ОИЦ – София ще проведе 
информационна среща, на която 
ще представи процедурата „Обу-

чения за заети лица“ и в София.
Откритата приемна в община 

Ихтиман е част от информа-
ционна кампания на ОИЦ-София, 
която се провежда във всички 
общини от Софийска област и 
има за цел да популяризира ак-
туални и предстоящи процедури 
по програмите, съфинансирани 
от ЕСИФ. На 30 май екипът на 
ОИЦ-София ще посети община 
Самоков.

ОИЦ-София
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ВОЛЕЙБОЛЕН УИКЕНД 

РЪГБИ КЛУБ

БЛАГОДАРНОСТ МАГАЗИН ЗА РИБА

Волейболен клуб „Ботев” 
Ихтиман организира на 3 и 
4 юни празничен уикенд за 
всички състезатели на клу-
ба, по случай Международ-
ния ден на детето. Повече от 
90 деца взеха участие в про-
ведените мероприятия през 
двата дни. Съботата беше 
изпълнена с много весели 
моменти, а участниците в 
забавните игри и състеза-
ния получиха лакомства и 
награди за показаните уме-
ния. В неделя пък се про-
ведоха официални срещи. 
Изиграни бяха четири при-

ятелски мача срещу отбори 
на ВК „Марица” - Белово, 
на които благодарим, че се 
включиха в празника ни и 

показаха коректност и до-
бра игра. Резултатите от 
мачовете не са от значение, 
важното е, че всички малки 
състезатели изпитаха удо-
волствие от практикува-
нето на любимата игра. Ус-
мивките на децата говореха 
най-много за това.

Отправяме специални 
благодарности на хората 
помогнали за осъществя-
ването на този волейболен 
празник!

Волейболен клуб „Ботев” 

ПУБЛИЧНИ 
ИЗЯВИ ПО 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 

Групата за обучителни 
затруднения по български 
език и литература от седми 
клас в ОУ „Димчо Дебеля-
нов“, с ръководител Елка 
Паунова на 11 и 12 май 
представиха неизучавани 
произведения от творчест-
вото на Иван Вазов, Елин 
Пелин и Йордан Йовков. 
Заниманията се провеждат 

под мотото „Българският 
език- предизвикателство и 
приятел по пътя към успеха. 
Да направим българският 
език разбираем и лесен, за 
да се представим достойно 
на НВО”. Началото на про-
екта е поставено през ноем-
ври 2016 г. и продължи до 
месец май тази година, като 
обхваща обем от 70 часа.

1. Актуализация и вътрешни компенсирани промени по 
плана на списъка за капиталови разходи
2. Промяна на структурата на общинска администра-
ция, считано от 01.07.2017 г.
3. Приемане на Правилник за устройството и дейност-
та на Исторически музей – Ихтиман
4. Проект за изменение и допълнение на Наредба за ус-
ловията и реда за записване, отписване и преместване 
на деца в общинските детски градини на територията 
на община Ихтиман
5. Проект за изменение и допълнение на Наредба за оп-
ределянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Ихтиман
6. Изменение и допълнение на Програмата за управле-
ние и разпореждане с имотите-общинска собственост 
през 2017 г.
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
стая в с. Борика на ЛРД „Сокол” гр. Ихтиман
8. Отмяна на Решение № 285/ 28.04.2017 г. по Протокол 
№ 18 на ОбС – Ихтиман
9. Поправка в Решение № 267 от 30.03.2017 г. на ОбС 
– Ихтиман
10. График за работата на Общински съвет - Ихтиман 
през м. юни 2017 г.
На 22.06.2017 г./ четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Общин-
ска собственост”, ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по 
строителството”;
На 23.06.2017 г./ петък / от 16.00 ч. ПК „Образование”, 
ПК „Спорт и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 30.06.2017 г. / петък / от 14.00 ч. СЕСИЯ.

„Огромно „Благодаря“ на г-н Ка-
лоян Илиев, кмет на Община Их-
тиман и инж. Тони Кацаров, зам.-
кмет за съдействието!!!Тези 
бронзови медали са подарък за 
тях и цялата община!“ - написа 
след Държавното първенство 
Ръгби 7 Жени Владислава Кара-
бонева.

Изказвам моята най-сър-
дечна искрена благодарност 
на г-жа Валентина Младено-
ва Петрова за оказаната ми 
помощ и съдействие при ле-
чение. Бъдете жива и здра-
ва, благодаря Ви!

Зоя Хаджипеткова

на ул. „Д. Дебелянов” №8 отваря отново на 
5 юни 2017 г. с ново работно време:

понеделник 12:00 ч. – 19:00 ч.
от вторник до петък 

9:30 ч. – 14:00 ч. и 16:00 ч. 19:00 ч.
събота 9:30 ч. – 14:00 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Телефон за поръчки: 0885 13 19 46

Община Ихтиман уве-
домява заинтересованите 
лица, че в деловодството на 
общината са депозирани 2 
бр. уведомителни писма по 
чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба 
№ 13 от 26 август 2016 г. на 
МЗХ за провеждане на рас-
тителнозащитни, дезинфек-
ционни и дезинсекционни 
дейности в землището на гр. 
Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, 
община Ихтиман, Софий-
ска област, както следва:

1. Уведомително писмо с 
вх. № Юл-155-1 / 31.05.2017 
г. от „Димитрови 2002“ 
ООД за третиране на земе-

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
31.05.2017 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИН-
ФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ИХТИМАН
организира приемни за хора с увреждания със следни-

те дейности:
1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания според 
придобитите заболявания:
-диабет; -заболявания на опорно-двигателния апарат; -сърдечно-съдови 
заболявания;
2. Безплатни консултации и съдействие за разрешаване на социални и здрав-
ни проблеми според придобитите увреждания по Закона за интеграция на 
хората с увреждания /ЗИХУ/ и неговия правилник;
3. Безплатни консултации и съдействие за предоставянето на нужните ме-
дицински изделия според увреждането с цел облекчаване условията на живот 
и адаптиране.
ПРИЕМНИТЕ ЗА ГРАД ИХТИМАН СА:
Всяка събота от 9:30 до 12:00 ч. в Клуба на пенсионерите в читалището
Всяка сряда от 9:30 до 12:30 в Болницата – сградата на регистратурата.
ПРИЕМНАТА ЗА СЕЛО ВАКАРЕЛ Е ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 09:00 ДО 13:00 ЧАСА В 
КМЕТСТВОТО
Затруднените лица могат да изпратят свой представител, като предста-
вят копия от медицински документи удостоверяващи заболяванията /ТЕЛК, 
епикризи и други.

делски площи, засадени с 
картофи, срещу мана, коло-
радски бръмбар и листни 
въшки на 9 юни 2017 г. от 
05:00 до 11:00 ч. върху обща 
площ от 340,500 дка в мест-
ностите „ГОРНИ ЛИВАДИ“ 
и „ГОРНО ПОЛЕ“ с препа-
рати: ИНФИНИТО СК и 
АКТАРА, с карантинен срок 
7 дни, с отговорно лице по 
мероприятието Веселин Ки-
рилов Димитров;

2. Уведомително писмо с 
вх. № Юл-155-2 / 31.05.2017 
г. от „Димитрови 2002“ ООД 
за третиране на земеделски 
площи, засети с пшеница, 

срещу брашнеста мана и 
стъблена ръжда на 12 юни 
2017 г. от 05:00 до 11:00 ч. 
върху обща площ от 624,900 
дка в местностите „ГОРНИ 
ЛИВАДИ“, „ГОРНО ПОЛЕ“ 
и „АСАН ЧАИР“ с препарат 
ФАЛКОН 460 ЕК, с каранти-
нен срок 35 дни, с отговорно 
лице по мероприятието Ве-
селин Кирилов Димитров.

Собствениците на пчели-
ни са длъжни да предпри-
емат мерки по опазване на 
пчелните семейства от от-
равяне с оглед на гореизло-
жената информация.


