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Тържеството по повод 115 
години от създаването на 
Народно читалище „Заря 
1902 г.” с. Вакарел чествахме 
в напълно обновения салон.

Всичко това благодарение 
на Община Ихтиман в ли-
цето на г-н Калоян Илиев 
–кмет на Община Ихтиман, 
инж.Тони Кацаров – зам.-
кмет на Община Ихтиман и 
зам.- кмет на Община Ихти-

Паметникът на свобода-
та на връх Шипка, беседка 
от градините на Двореца в 
Балчик, часовникови кули, 
възрожденски къщи, вя-
търни мелници и воденици 
могат да бъдат видяни на 
изложба от макети в Народ-
ното събрание. Творбите са 
на участници в национал-
ния ученически конкурс 
„Българските архитектурни 

ман – г-жа Даниела Митева.
Тържеството ни бе уваже-

но от г-н Румен Димитров, 
зам.-министър на култура-
та.

Приветствия поднесоха 
зам.-министърът на култу-
рата г-н Румен Димитров, 
кметът на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев, Народно 
читалище „Слънце - 1879 г.” 
- гр.Ихтиман с председател 

г-н Кирил Караиванов.
Наши гости бяха и пред-

седателят на Общински 
съвет на гр.Ихтиман – г-н 
Николай Начев, директорът 
на Основно училище „Хр. 
Смирненски” г-жа Татяна 
Йовчева и мн. др.

Председателят на Народ-
но читалище „Заря 1902 г.” 
с. Вакарел, Станислав Вла-
димиров награди с плакет 
и грамоти всички настоящи 
самодейци и художествени 
ръководители, грамоти по-
лучиха и бивши самодейци, 
градили историята на чита-
лището.

„Целта и името на нашето 
читалище да останат неиз-
меняеми така, както нашите 
предци са ни завещали” – 
каза той в словото си.

БЛАГОДАРИМ! На всич-
ки, които допринесоха с 
помощта си Вакарел да има 
красив и функционален са-
лон, както и този празник да 
бъде факт.

БЛАГОДАРИМ! И на вас, 
самодейци, за желанието и 
постоянството, защото вие 
сте живителната сила, коя-
то осмисля труда на всички 
нас.

НЧ „Заря 1902” 
с. Вакарел

паметници в макети” и са 
показани в парламента по 
инициатива на народния 
представител Павел Хри-
стов.

Директорът на Център за 
подкрепа на личностното 
развитие - Общински дет-
ски комплекс, град Варна, 
Монка Николова благодари 
за поканата в Народното 
събрание да бъдат показани 

малка част от макетите, кои-
то са създадени за конкурса. 
Тя отбеляза, че всяка годи-
на в надпреварата участват 
около 50 макета, изработени 
от ученици от цялата стра-
на. Целта на конкурса е не 
само да покаже сръчността 
и уменията на децата, но и 
да даде възможност на уче-
ниците да се запознаят по-
подробно с историята на са-
мия обект и епохата, в която 
той е създаван, уточни Мон-
ка Николова.

Конкурсът „Българските 
архитектурни паметници 
в макети” е организиран за 
първи път през 2010 г. Всяка 
година творбите на децата 
са посветени на различни 
теми, сред които възрож-
денски къщи, църкви, ча-
совникови кули, вятърни 
мелници и воденици.

На изложбата може да се 

види и макет на Маргарита 
Кьосева, възпитаничка на 
Школата по изобразител-
но изкуство към Център за 
подкрепа за личностно раз-
витие - Общински детски 
комплекс, град Ихтиман, с 
ръководител Габриела Йор-
данова.

Изложбата ще гостува на 
Народното събрание 10 дни.
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ИХТИМАН СЕ ПРЕВРЪЩА В СВОЕОБРАЗЕН ЦЕНТЪР 
ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗКУСТВА

ТАНЦОВ СЪСТАВ „СРЕДНОГОРСКИ ПОЛЪХ” СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ 
И НОМИНАЦИЯ ЗЛАТЕН „ОРФЕЙ” 

От 9 май до 9 юни в Ихтиман 
се проведоха „Дни на изкуства-
та - 2017 ”. От 2006 година на-
сам, през месец май, в града се 
събират творци от България и 
чужбина. Ихтиман се превръща 
в своеобразен център за различ-
ните видове музикално-сценични 
изкуства, а всеки ден е посветен 
на различен жанр. От „Майски 
дни на изкуствата” събитието 
се превърна във фестивал „Дни 
на изкуствата” в Ихтиман, в ут-
върден форум за изява на худож-
ници, артисти, танцьори и певци 
от различни възрасти. Фести-
валът е пример за неумиращия 
творчески дух на българина, дори 
и в трудно за изкуството време.

Целта ни е да се демонстри-
рат свободата на изява и твор-
ческия експеримент, иноватив-
ните връзки между традиции, 
самобитност и модерност; 
да се представи „разширената 
естетика” на съвременните 
творчески възгледи и свободен 

Танцов състав „Средно-
горски полъх” гр. Ихтиман 
се завърна със златен медал 
и номинация Златен „Ор-
фей“ от VI Балкански шам-
пионат по фолклор „Евро 
фолк – Жива вода” гр. Хи-
саря.

От 10 до 12 юни 2017 г. 
Танцов състав „Средногор-
ски полъх” гр. Ихтиман с хо-
реограф Десислава Иванова 
и художествен ръководител 
Мариела Иванова взе учас-
тие в VI Балкански шампио-

трансфер на идеи; да се промо-
тират възможностите на реги-
оналните творци да генерират 
иновативни творчески идеи и да 
създават стойностни творби на 
съвременното изкуство.

Множеството прояви и дей-
ности са свързани с културата 
и художествените практики на 
местната общност, устойчи-
вото и иновативно използване 
на ресурси и разработването на 
новите градски пространства 
за културни цели, развитието на 
културен туризъм в региона, как-
то и утвърждаване имиджа на 
фестивала в културния календар 
на страната.

Последната изява за тазго-
дишния фестивал бе на Театрал-
ния състав към Народно читали-
ще „Слънце - 1879”. Режисьорът 
Ромео Метанов представи пред 
публиката в Големия салон по-
становката „Мъжът с пъстро-
то сако” по Адри Лийвес. В ро-
лите се превъплътиха Даниела 

нат по фолклор „Евро фолк 
– Жива вода” гр. Хисаря.

Организатори на фести-
вала са Европейската Асо-
циация на Фолклорните 
Фестивали (EAFF), Светов-
ната Фолклорна Академия, 
с подкрепата на Община 
Хисаря. Характерна особе-
ност на шампионата е, че 
всички изпълнения се за-
писват с професионална ау-
дио и телевизионна техника 
и се излъчват многократно 
по повече от 50 кабелни те-

Сестримска като Рута, Мария 
Пейчинова бе Инес, Иван Чадаров 
- непознатият мъж, и разбира се, 
Ромео Метанов, когото виждаме 
като играещ режисьор за пореден 
път, в образа на Юстас. Искрен 
смях и аплодисменти предизви-
ка представлението, но нека не 
забравяме, че „Всичко е смешно 
само дотогава, докато се случ-
ва на някой друг”. Самодейците 
получиха цветя и поздравления, с 
пожелания за бъдещи творчески 
изяви, ентусиазъм и въздейства-
щи на публиката роли.

„Не е възможно да си предста-
вим зората на читалището без 
читалищният театър. Още пър-
вите дейци са си дали сметка, че 
театърът е силно въздейства-
що средство за насаждане на до-
бродетели у зрителите. Първите 
артисти в читалище „Слънце” са 
били учителите, заедно с даскал 
Цветко Панев, Михаил Сестрим-
ски, а по късно Пенка Икономова, 
Слава Щиплиева, Методи Кошев, 
Велко Боршуков и др. А първото 
представление е била пиесата на 
Васил Друмев – „Иванко убиецът 
на Асеня” през 1880 г. В театрал-
ните постановки се включва и 
живеещият тогава в града ни 
Димчо Дебелянов. Не бихме могли 
за изброим накратко заглавията 
на пиеситe, играни на нашата 
сцена. Затова пък нека прочетем 
eсето за читалищния театър 
от неговия най-изтъкнат деец - 
актьорът, режисьор и художник 
- Петър Джахов. „Читалищният 
театър! Този чуден феномен на 
народния творчески гений! Колко 
много топлина има в неговите 
обятия, сгряваща сърцата и в 

левизии в България, по че-
тири сателитни телевизии с 
обхват цяла Европа, както 
и по Световната интернет 
телевизия „EuroFolk TV”. С 
тези дейности се изпълнява 
основната цел на шампио-
ната за популяризиране на 
традиционните народни из-
куства чрез огромните въз-
можности на масмедиите.

Танцов състав „Средно-
горски полъх” гр. Ихтиман 
се състезава с над 200 колек-
тива и над 2000 участника. 

разгорещената кръв закипяват 
страстите на безмерна любов 
и всеотдайност. Топлина която 
създава илюзии за непреходна 
слава и гордост, породена от 
увереността за победата на 
възвишения човешки дух над по-
средствеността и злото. Колко 
радостни и скръбни изживявания 
изстисква читалищният теа-
тър от душите на своите слуги, 
за да ги превърне в смях и сълзи, 
в омагьосаното мирозрение на 
своите зрители и поклонници. Чи-
талищният театър! Този врящ 
котел от страсти и възвишени 
идеи, привличащ тези, които са 
готови да служат на благородна-
та му кауза и отблъскващ ония 
- жадните за мимолетна слава и 
евтино тщеславие. Читалищни-
ят театър! Той даде на своите 
многобройни донкихотовци оръ-
жия в ръцете, които понякога се 
оказваха крехки и се огъваха, но 
често пробождаха право в само-
то сърце, за да възтържеству-
ват доброто и общочовешките 

Много настроение създадо-
ха танцьорите от състава за 
гостите на фестивала с из-
пълнения фрагмент от танц 
на центъра на град Хисаря и 
преминаването на дефиле-
то по централната улица до 
сцената на Народно читали-
ще „Иван Вазов 1904”.

Художественият ръково-
дител г-жа Мариела Ивано-
ва и хореографът на състава 
г-ца Десислава Иванова из-
казват огромна благодар-
ност на своите възпитаници, 

ценности. 
Поклон пред теб читалищен 

театър. Ти ни взе много, но и 
много ни даде. Дълбок поклон пред 
всички, които свещенодействаха 
пред твоя олтар. И нека редици-
те на твоите донкихотовци не 
оредяват.” Най-ярките ръководи-
тели на ихтиманския читалищен 
театър в близкото минало са 
Петър Джахов, Георги Стойчев, 
Николай Нешев, Вили Балканска, 
Екатерина Вуева и Ромео Мета-
нов.” (http://www.sunihtiman.dir.bg)

участвали в Шампионата за 
безупречното изпълнение и 
постигнатите резултати.

От името на ръководите-
лите и членовете на Танцов 
състав „Средногорски по-
лъх” гр. Ихтиман, изказваме 
своята огромна благодар-
ност към г-н Калоян Илиев 
– кмет на Община Ихтиман 
за оказаното съдействие и 
подкрепа, за да бъде въз-
можно участието ни в VI 
Балкански шампионат по 
фолклор.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИХОСБИРКАТА „ЛЮБОВ И КРАСОТА” 
НА ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-
2020 г. предоставя безвъз-
мездна финансова помощ, 
по проект „Твоят час”, като 
основна цел на проекта е 
създаване на условия за по-
вишаване на потенциала на 
учениците и възможности-
те им за успешно завършва-
не на средното образование 
чрез допълване, развиване 
и надграждане на техни-
те знания, умения и ком-
петентности, придобити в 
рамките на задължителна-
та им подготовка в учили-
ще. Една от специфичните 
цели е „Изграждане и при-
лагане на единен модел за 
обществен мониторинг на 
извънкласни дейности по 

интереси и на дейности за 
преодоляване на образова-
телните дефицити на учени-
ците, с което ще се осигури 
прозрачност на избора и 
провеждането им и разно-
образие от възможности за 
развитие на способностите 
на учениците”.

На 18.05.2017 г.  в групата 
за обучителни затруднения 
по математика във втори 
клас, работеща по проекта 
се проведе Ден на матема-
тиката. По забавен и ин-
тересен начин учениците 
показаха знания и умения 
за решаване на различен 
вид задачи. Гости на съби-
тието бяха г-жа В. Мите-
ва - председател на съвета 
за обществен мониторинг 
„Твоят час”, г-ца Ани Атана-
сова- педагогически съвет-
ник в училището, родители. 
На 23.05.2017 г. се проведе 

ПРОЕКТЪТ „ТВОЯТ ЧАС” 
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ”

Библиотеката при На-
родно читалище „Слънце 
- 1879” гр. Ихтиман и Пен-
сионерски съюз – Ихтиман 
представиха стихосбирката 
„Любов и красота” на Дани-
ела Петрова.

В рамките на инициати-
вата „Лично творчество на 
ихтиманци” на 13.06.2017 
г. в читалището любители 

на поезията се насладиха 
на прекрасните стихове на 
Даниела Петрова. На фона 
на изключителното изпъл-
нение на китара от Евелина 
Микова, стиховете докос-
наха сърцата на присъства-
щите. Поздрав към всички 
гости с песен и изпълнение 
на китара поднесе талантли-
вият Иван Узунов, който е 

възпитаник на Школата по 
изкуства в читалището. 

С мултимедийна презен-
тация беше представен из-
ключително интересния 
жизнен път на гостенката. 
Нейните многостранни уме-
ния и хобита са посветени 
на красотата в природата, в 
отношенията между хората, 
в представянето на Бълга-
рия и Ихтиман в Испания. 
Изненада за всички гости 
беше изпълнението на Ма-
жоретен състав на пенси-
онерите, които стоплиха 
сърцата на присъстващите 
с умението си да се радват 

на живота и да са успешни 
в начинанията си. Всички 
гости си тръгнаха заредени 
с положителна енергия от 
прекрасните стихове на Да-
ниела Петрова.

Емилия Атанасова

втората публична изява под 
формата на математическо 
състезание. Учениците се 
състезаваха в два отбора 
– „Стрела” и „Звезда”. Гос-
тите от трети и четвърти 
клас, които присъстваха 
на събитието, подкрепяха 
и двата отбора. Победи от-
бор „Стрела”. За доброто си 
представяне всички учас-
тници в състезанието по-
лучиха грамоти – сподели 
г-жа Анна Коларова, техен 
ръководител.

В групата за обучителни 
затруднения по Български 
език и литература, с ръко-
водител Паун Паунов, бяха 
проведени две публични 
изяви на 01.06 и 05.06.2017 г. 
Участваха ученици от пети 
клас в състезания по бъл-
гарски език. На мероприя-
тията присъстваха родите-
ли и учители.

Групата по интереси 
„Природата - нашият общ 
дом” по проект „Твоят час” 
на 5.06.2017 г. посети „Аг-
ротексим” ЕООД. „Там има-
хме честта да ни посрещне 
проф. Георги Тренчев, пре-
подавател по Ентомология 
в Лесотехническия универ-
ситет. Той запозна ученици-
те с устройството на цвета 
на малината. Впечатли ги с 
хващането на пчела, с кое-
то им демонстрира нейното 
действие и устройство. Де-

цата, заинтригувани как се 
отглеждат малинови насаж-
дения, продължиха обикол-
ката си. Видяха и различни 
овощни дървета, както и 
щастливите кокошки на 
„Биотексим”. Запознаха се 
с прилагането на капково 
напояване и с обработките 
и факторите, влияещи в от-
глеждането на малини. Сър-
дечно благодаря за топлото 
посрещане!” – написа Миг-
лена Стоянова. Групата даде 
втори живот на отпадъчни 
материали и изработи еко 
моливници, саксии, цветя, 
кутия за бижута и други 
предмети, като с много въл-
нение 

Групата „Природата - на-
шият общ дом” на 13.06.2017 
г. опозна отблизо отглежда-
нето на говеда. Г-жа Албена 
Ангелова подробно ги за-
позна с технологията на от-
глеждане на различните по-
роди говеда и коне.Обясни 
им, че трябва много любов 
и желание за тази работа. 
Учениците с голям интерес, 
а някои и със страх, се до-
коснаха до животните. 

На 14.06.2017г. групата 
за занимания по интереси 
„Християнски празници и 
обичаи” по проект „Твоят 
час” проведе викторина. На 
най-бързите бяха раздадени 
награди.

„На 15.06.2017 г. се прове-

де заключително меропри-
ятие на групите за занима-
ния по интереси по проект 
„Твоят час”. Групата „При-
родата - нашият общ дом” 
подготви изложба на тема 
„Цветята в моя дом”. Група-
та „Християнски празници 
и обичаи” направи възста-
новка на обичая „Топене на 
пръстени” и благопожела-
ния. Групата „Автентичен 
и стилизиран фолклор” ни 
забавлява с песни и тан-
ци” – съобщиха от Основно 
училище „Д. Дебелянов”.
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НАГРАДИ ОТ ТУРНИР „КЛАСАНИАДА” ЗА НАШИТЕ ЛЕКОАТЛЕТИ

На 10 юни на стадиона на 
Национална спортна ака-
демия „Васил Левски” се 
проведе второто издание 
на детски турнир по лека 
атлетика, организиран от 
студентски клуб „КЛАСА”. 
Участваха над 200 деца до 
12-годишна възраст, както 
от столични клубове, така 

От 15.06.2017 г. Аген-
цията по заетостта стар-
тира прием на заявления 
по проект „Ваучери за за-
ети лица”, съфинансиран 
от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз 
чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. Право 
да подават заявления имат 
заети лица, които са на тру-
дов договор в предприятия 
извън държавната админи-
страция и имат средна или 
по-ниска степен на образо-
вание.

Операцията ще предос-
тави възможност на заети-
те да придобият нови или 
да разширят знанията и 
уменията си чрез придо-
биване на квалификация и 
ключови компетенции. По 
този начин тези лица ще 

и от цялата страна. Малки-
те състезатели бяха разде-
лени по възрастови групи 
в дисциплините 60 м, скок 
дължина и скок дължина 
от място. Събитието „КЛА-
САниада” има за цел да 
популяризира леката атле-
тика сред деца и младежи, 
насърчавайки ги да спор-

повишат адекватността на 
своите умения спрямо ак-
туалните нужди от страна 
на бизнеса. Общият размер 
на безвъзмездната финан-
сова помощ по настоящата 
процедура е 50 млн. лв.

Желаещите да участват в 
проекта ще имат възмож-
ност да преминат профе-
сионално обучение и/или 
обучение за придобиване 
на ключова компетентност 
с ваучери съгласно ПМС 
№ 280/2015 г. Обучението 
по ключова компетентност 
може да бъде общуване на 
чужди езици – КК 2 или 
дигитална компетентност 
– КК 4. Безвъзмездното фи-
нансиране по проекта е в 
размер на 85% от стойност-
та на ваучера, а останалите 
15% се доплащат от обуча-
ваното лице.

КОНТАКТИ:
Община Ихтиман

гр. Ихтиман

ул. „Цар Освободител“ №123

тел: 0889 / 57 57 08

e-mail: piar_ihtiman@abv.bg

Тарифа за обяви и реклами в
Информационен бюлетин

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

• последна страница - 0,50 лв.см2

2. Малка обява 
до 10 думи - 1 лв.

ОБЩИНА ИХТИМАН
организира приемни за хора с увреждания със следни-

те дейности:
1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания спо-
ред придобитите 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 Закона за интегра-
ция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и неговия правилник;
3. Безплатни консултации и съдействие за предоставянето на нужните 
медицински 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 регистратура-
та.
ПРИЕМНАТА ЗА СЕЛО ВАКАРЕЛ Е ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 09:00 ДО 13:00 ЧАСА В 
КМЕТСТВОТО
Затруднените лица могат да изпратят свой представител, като пред-
ставят копия от медицински документи удостоверяващи заболяванията 
/ТЕЛК, епикризи и други.

БЛАГОДАРНОСТ
Танцьорите, ръководителите и 
родителите на децата от тан-
цов състав „Средногорски полъх” 
изказват своята благодарност 
към кмета на Община Ихтиман 
господин Калоян Илиев за под-
крепата. Те донесоха за Ихтиман 
поредните награди: „Лауреатско 
място”, „Златен медал” и „Ор-
фей”. Благодарим ви, господин 
кмет! Вашата помощ ще запази 
и съхрани народния танц. Това 
ни амбицира да поставим нови 
танци, въпреки тежките и из-
морителни часове в залата за 
репетиции. Нека отново нашият 
град да се прочуе с поредното 
отличие. 

Ръководител: Мариела Иванова
Хореограф: Десислава Иванова

туват на открито. Базата на 
НСА събра и стотици зри-
тели, дошли да окуражават 
младите състезатели и да се 
насладят на спортните над-
превари.

Отлично се представиха 
децата от Лекоатлетически 
клуб „Маратон” с треньор 
Цвета Минкина. Награди 

За целите на проекта е 
разработена услуга, дава-
ща възможност на заетите 
лица да подават своето за-
явление по електронен път, 
без да е необходимо да по-
сещават бюрата по труда, 
само в работни дни между 
8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат 
и на хартиен носител, лич-
но във всички Дирекции 
„Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на за-
явления е до изчерпване 
на финансовия ресурс по 
проекта. Очакванията са, 
че с планираните средства 
около 54 хиляди души ще 
могат да повишават квали-
фикацията си.

ПРЕСЦЕНТЪР
Агенцията по заетостта

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводство-
то в срок до 30 юни на следващата година, предпри-
ятията публикуват годишния финансов отчет, кон-
солидирания финансов отчет и годишните доклади, 
приети от общото събрание на съдружниците или 
акционерите.

За целта всички търговци по смисъла на Търгов-
ския закон заявяват за вписване и представят за обя-
вяване годишните отчети в търговския регистър.

До 30 юни 2017 г. годишните финансови отчети за 
2016 г. следва да се представят за обявяване в Аген-
ция по вписванията.

Който е задължен и не публикува финансов от-
чет се наказва с глоба в размер от 200 до 3 000 лв., 
а на предприятието се налага имуществена санкция 
в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от 
продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 
лв.

Министърът на финансите е издал подробни указа-
ния относно прилагане на глава шеста „Публичност 
на финансовите отчети” от Закона за счетоводството 
с № УК-2 от 05.06.2017 г., които са достъпни на сайта 
на Министерство на финансите – www.minfin.bg.

спечелиха Християн Стай-
ков и Станислав Стоянов 
на 60 м. Успешно се пред-
ставиха и другите ни деца: 
Малин Динев, Николай Не-
дков, Ангел Ангелов и Ста-
нислав Филипов.

Всички участници в със-
тезанието получиха пода-
ръци от организатори и 
спонсори.

Състезанието се пре-
върна в хубав атлетически 
празник за младите ни ат-
лети, които с нетърпение 
очакват нови стартове.


