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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН БЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 
НА 15 СЕПТЕМВРИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
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Шести септември е един истин-
ски национален празник за всеки 
един българин, за всеки един граж-
данин на нашата родина.На тази 
дата през 1885 година ние пред 
целия свят, пред цяла Европа сме 
дали ясно заявка за самостоятел-
ност. Според историците 1885 го-
дина бележи един от най-високите 
върхове на волята на българския 
дух за държавност

На площад „Съединение” в гра-
да ни на 6 септември се състоя 
тържественото честване пред 
паметника, напомнящ на поколени-
ята бележитата дата и имената 
на ихтиманци, участвали в свято-
то дело.Градският духов оркестър 
изпълни маршови и патриотични 
песни, а директорът на Истори-
ческия музей г-жа Велина Минева 
запозна присъстващите с най-
важните факти, определили зна-
чимостта на празника: „В борба 
за Съединениeто Ихтиманският 
край взема активно участие. Тук 
се създават дейни революционни 

Началото на новата учеб-
на година! Този ден винаги е 
особено специален и вълну-
ващ! Не само за най-малки-
те, които за първи път пре-
крачват прага на училището, 
но и за по-големите, които 
с нетърпение очакват да се 
срещнат с любимите си учи-
тели и да научат нещо ново 
и интересно .И този първи 
учебен ден бе отбелязан с 
тържества във всички учи-
лища, на които присъстваха 

ПАРАКЛИСЪТ „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”, 
С ИНВЕСТИТОР ОБЩИНА ИХТИМАН, 

ЗАЕ ВТОРО МЯСТО В КОНКУРСА „ФАСАДА НА 
СЕЗОНА – ЛЯТО 2017” НА „БАУМИТ”

„След тримесечна надпревара 
за гласовете на онлайн публиката 
в етап Лято от конкурса на „Ба-
умит” финишираха успешно три 
фасади. Деветте претендента 
събраха общо над 120 гласа. На 
31-ви август точно в 12:00 ч. по 
традиция затворихме формата за 
гласуване в етап Лято 2017 г., за 
да обявим дългоочакваните побе-
дители.

На първо място с 40 гласа на 
публиката се класира Обект 6 – 
еднофамилна жилищна сграда в с. 
Борики, общ. Габрово… На вто-
ра и трета позиция с по 32 гласа 
се подредиха два обекта - обект 
9 и обект 2. „Търговска, складо-
ва и офис сграда“ в гр. Хасково...
Параклис „Свети Димитър” в гр. 
Ихтиман на ул. „Цар Освободител”, 
който дели второто място, е с 
инвеститор Община Ихтиман. За-
явител на фасадата в конкурса е 
проектантът арх. Светлана Ара-

кийска. Фирма „Билдинг 58” ЕООД е 
изпълнила фасадата с Баумит ма-
зилкова система с крайно покри-
тие СиликатТоп и новата премиум 
фасадна боя Баумит ПураКолор.

Честито на победителите! „Ба-
умит” благодари на всички гласу-
вали, които се включиха и в този 
сезон!

Трите фасади получават въз-
можността да участват във 
финалния кръг на онлайн конкурса 
през март 2018 г., а вие, скъпи 
приятели не забравяйте за наша-
та сезонна томбола, където Ви 
очакват нашите награди!” 

Източник: 
http://fs.baumit.bg

представители на общинско-
то ръководство. Традицията 
повелява всяко откриване 
на учебната година да за-
почне с издигане на нацио-
налния трибагреник под 
звуците на химна на Репу-
блика България. Водосвет за 
здраве и успехи, празнични 
слова и музикални програ-
ми посрещнаха учениците, 
а плиснатото менче с вода 
пред входа на всяко учебно 
заведение отново засвиде-

телства, че когато обичаи и 
духовност „вървят” ръка за 
ръка успехът е сигурен. 

Поздравление по слу-
чай началото на учебната 
2017/2018 година отправи 
г-н Калоян Илиев, кмет на 
Община Ихтиман: 

„Уважаеми учители, уче-
ници, родители, 

Първият учебен ден е наис-
тина вълнуващ. Нека днеш-
ният ден бъде едно светло и 
благословено начало. Обра-
зованието е основата, върху 
която всяка нация трябва да 
надгражда и сериозен анга-
жимент на всяко общество 
към собственото му бъдеще! 

Скъпи първокласници, 
от днес вие заменяте без-
грижните игри с едно ново 
начало. Тръгвате по пътя на 
науката, на овладяването на 
познания за света, за човека 
и за самите вас. Водени от 
вашите учители, ще разбере-
те много полезни и интерес-
ни неща. 

На по-големите ученици 
пожелавам да продължават 

да овладяват знания, да по-
стигат нови успехи, да радват 
своите учители и родители. 
Малко са повратните мигове 
в живота, които изграждат 
личността. Тук вие ще опре-
делите и бъдещето си. 

Този ден принадлежи и на 
вашите родители, които за-
едно с вас ще полагат усилия, 
ще влагат средства, за да се 
учите спокойно и да напред-
вате. Всеки родител иска де-
тето му да бъде най-доброто. 
Желая го на всички! 

А на вашите учители ще е 
нужно търпение и разбира-
не - в процеса на обучението 
нека да има взаимно доверие 
и уважение. Нека да разви-
ват вашата любознателност, 
творческо мислене, самос-
тоятелност и подпомагат ва-
шите изяви. 

Скъпи ученици, желая на 
всички вас успех през новата 
учебната година! На вашите 
учители - здраве, а на роди-
телите - гордост от вашите 
успехи! 

Честит празник и на добър 

час!” 
Кметът на Община Ихти-

ман бе в Средно училище 
„Христо Ботев” - Ихтиман 
по случай 15 септември. 
В приветствието си г-жа 
Иванка Пелтекова, дирек-
тор на училището, поздрави 
присъстващите: 

„Уважаеми гости и роди-
тели! Скъпи колеги! Мили 
деца!

Добре дошли на първия ни 
учебен ден! Откриваме нова 
учебна година, която е 156-
та за нашето училище! 156 
пъти хората на Ихтиман се 
събират тук, за да изпратят 
децата си на училище. 156 
пъти майките плискат менче 
с вода пред стъпките на де-
цата! И наричат с обич и на-
дежда - да бъде лек пътят им 
в училището! Да се учат, та 
добро да сполучат!  Само два 
дни преди светлия христи-
янски празник Вяра, Надеж-
да и Любов училището става 
дом на бъдещето, на новото 
поколение.

на стр.2

комитети, ръководени от Михайл 
Сестримски и Никола Крапчански. В 
състава на Ихтиманския околийски 
комитет влизали: М.Сестримски, 
Христо Кондурджията, Захари Лас-
ков, Атанас Милчев, Христо Дими-
тров и др. Това били известни учи-
тели, общественици, занаятчии, 
хора, които се радвали на всеобщ 
и заслужен авторитет. Този коми-
тет сплотил всички родолюбци в 
околията…”

Кметът на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев в словото си очерта 
значението на шести септември 
1885 г.: „Денят на Съединението 
е една от бележитите дати в но-
вата българска история, едно от 
най-дръзките и най-достойни съ-
бития в развитието на българска-
та държава. Съединението опреде-

ли съдбата на България за векове 
напред...” И подчерта: „Това е едно 
чисто българско завоевание без 
външни подбудители, крепители и 
защитници. Това е първата кате-
горична заявка за самостоятелно, 
равноправно участие на българите 
в модерната история на Европа и 
първият ясен знак за европейски-
те политици, че трябва да се съо-
бразяват с млада България!” 

Поднесени бяха венци след офи-
циалната програма, посветена на 
Съединението на Княжество Бъл-
гария с Източна Румелия, от Об-
щина Ихтиман, Общински съвет, 
ПП ГЕРБ, училища, детски градини, 
ДЦДУ, ОДК и Народно читалище 
„Слънце”.

И нека не забравяме - „Съедине-
нието прави силата”.

http://fs.baumit.bg



 2                                          Ихтиман

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със запитвания на 

граждани, 
Община Ихтиман информира:

Строителни и растителни отпа-
дъци могат да бъдат депонирани 
на площадката на фирма „Ягуар 
02” ЕООД, находяща се в парцел 
II, планоснимачен № 2051, кв. 
147 (бивш Бетонов възел, ЖП 

гара Ихтиман) срещу минимално 
заплащане на фирмата-собственик. 
Напомняме, че изхвърлянето им в 
контейнерите за битови отпадъ-
ци и нерегламентирани места е 

забранено, като по Наредба № 1се 
предвиждат глоби на нарушите-
лите. Експлоатацията на Депото 
за твърди битови отпадъци в м. 

Садината югозападно от Ихтиман 
е прекратена от 1 ноември 2016 г.

от стр.1 
И събира в себе си толко-

ва много вяра за доброто 
бъдеще, надежда и любов! 
85 семейства ни повериха 
децата си и ни възлагат от-
говорността за тяхното об-
разование и възпитание! За 
нас, учителите, това е чест! 
Ние вярваме, че избирайки 
професията си преди годи-
ни, това е било призвание! 
Така е и днес! И се надява-
ме вие, хората на Ихтиман, 
майките и бащите на ваши-
те наши деца, да оцените по 
достойнство отговорния ни, 
нелек труд! Отново ни пред-
стои изпитанието да учим 
децата и учениците така, че 
те да се чувстват окуражени 

Публикувана на 15.09. 2017 
г. в „Държавен вестник”, 
брой 75, стр. 55

На основание чл. 32, ал. 1 
ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 
28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връз-
ка с протокол от 21.12.2016 г. 
за приемане на планове на 
новообразуваните имоти 
на земите по § 4к, ал. 1 ПЗ-
РЗСПЗЗ от комисия, назна-

Обща цел на операцията: Операци-
ята допринася за постигане обща-
та цел на оперативната програма, 
свързана с намаляване на броя на 
живеещите в бедност лица, чрез 
подпомагането им с храни, с оглед 
преодоляване на основно материал-
но лишение.

Конкретни цели: 1. Допълване, над-
граждане и разширяване на обхвата 
на действащата национална програ-
ма за подпомагане на обществени-
те трапезарии; 2. Подкрепа за съз-
даване на нови трапезарии.

Кой може да кандидатства? Об-
щини и райони на общини на тери-
торията на Република България. В 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 223/2014 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета, 
те се определят като ПАРТНЬОРСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ(ПО).

Продължителност: Начало на 
дейностите по заявлението за фи-
нансиране: съгласно посоченото в 
договора за предоставяне на БФП.
Приключване на дейностите: Всички 
дейности следва да приключат не 
по-късно от 31.12.2019 г.

Териториален обхват и място 
на изпълнение: На територията на 
Република България. Мястото на 
изпълнение за всяка ПО е терито-
рията на съответната община и 
прилежащите й населени места.

В кои дни може да се предоставя 
топъл обяд? ПО определя и обосно-
вава избора си в заявлението за 
финансиране, като посочва броя на 
дните от всеки конкретен месец. 
Възможен един от следните вариан-
ти: в работните дни от месеца или 

да постигат успехите си!
Мили първокласници, 
В този толкова важен за 

Вас ден искам да Ви поже-
лая да бъдете любопитни, 
да търсите и откривате нео-
бятните възможности, кои-
то познанието ще Ви даде. 
Бъдете добри един към друг, 
към учителите и семействата 
си, обичайте приятелите си и 
учете, за да бъдете успешни 
и щастливи.

Уважаеми родители!
Бъдете грижовни майки 

и бащи! Бъдете настоятел-
ни възпитатели на нашите 
ученици! Бъдете признател-
ни към труда на тези, които 
образоват децата ви! Бъдете 
наш партньор, защото нито 

чена със Заповед № ОА-321 
от 14.12.2016 г. на областния 
управител на Софийска об-
ласт, протокол от 12.04.2017 
г. за разглеждане на постъ-
пили писмени искания и 
възражения по приетия план 
на новообразуваните имо-
ти и документацията към 
него на комисията, назначе-
на със Заповед № ОА-79 от 

в календарните дни от месеца.
Допустими дейности – видове: 1. 

Определяне на целевите групи; 2. За-
купуване на хранителни продукти; 3. 
Осигуряване на топъл обяд; 4. Пре-
доставяне на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предви-
дени в допълнение към разпределяне-
то на храна целят намаляване на со-
циалното изключване и/или справяне 
с извънредни социални ситуации по 
еманципиращ и устойчив начин. Те 
допълват предоставянето на топъл 
обяд по настоящата процедура и се 
изразяват индикативно в индивиду-
ално/групово консултиране и съдей-
ствие за: възможности за ползване 
на други социални услуги, предоста-
вяни на територията на общината, 
включително и такива, финансирани 
от ЕСФ; ползване на администра-
тивни общински услуги; осигуряване 
на временен подслон на бездомни-
те лица; подпомагане на достъпа 
до здравни и образователни услуги; 
управление на семейния бюджет; 
здравословно и балансирано хранене, 
както и други форми на подкрепа, съ-
действие, индивидуално или групово 
консултиране, реализирани в отго-
вор на установени конкретни нуж-
ди и проблеми на представителите 
на целевите групи. Реализирането 
на съпътстващи мерки е една от 
спецификите на подпомагането от 
Фонда за европейско подпомагане на 
най- нуждаещите се лица. По реда на 
ЗОП, изпълнителите доставят хра-
нителни продукти.

Целеви групи. Целевите групи 
по тази операция се определят с 
Наредба на Министъра на труда и 

ние, нито вие поотделно 
няма да успеем в мисията 
ДОБРО ДЕТЕ!

Мили деца!
Помнете, че урокът е тру-

ден, когато си пропуснал да 
научиш предишните два! 
Скучно е само ако не внима-
ваш! Бъдете здрави! Бъдете 
жизнени и активни! Скоро 
ще дойдат успехите, награ-
дите, медалите, грамотите! 
Успехът!”

Към края на словото си 
г-жа Пелтекова се обърна 
към г-н Калоян Илиев: „Ува-
жаеми господин кмете! Пред 
нас и общинското ръковод-
ство тази година стои много 
важна задача – изпълнението 
на големия проект във фонд 

6.04.2017 г. на областния уп-
равител на Софийска област, 
и протокол от 27.07.2017 г., 
с който се констатира, че са 
нанесени корекции по ува-
жените възражения и са от-
странени констатираните 
несъответствия и грешки 
в окончателния вариант на 
плана на новообразуваните 
имоти на комисията, назна-

социалната политика № РД-07-1 от 
4.04.2016 г. за реда и условията за 
определяне на целевите групи по ОПХ 
(ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
1.1. Лица и семейства на месечно 

подпомагане по реда и условията на 
чл. 9 от ППЗСП;

1.2. Лица с доказана липса на дохо-
ди и близки, които да се грижат за 
тях, установено от съответната 
дирекция „Социално подпомагане”;

1.3. Самотно живеещи лица и се-
мейства, получаващи минимални 
пенсии - за осигурителен стаж и 
възраст; за инвалидност; наслед-
ствени пенсии; пенсии, несвързани с 
трудова дейност;

1.4. Скитащи и бездомни деца и 
лица.

1.5. Лица от уязвими групи - граж-
дани на трети страни, по смисъла 
на § 1., т.17 от Допълнителни раз-
поредби от  Закона за убежището и 
бежанците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
2.1. Лица и семейства, подпомага-

ни по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., 
за отоплителния сезон, предхождащ 
предоставянето на помощта;

2.2. Майки(осиновителки), които 
получават месечни помощи за от-
глеждане на дете до една година, по 
реда на чл. 8, ал. 1 от ЗСПД;

2.3. Лица и семействата, получили 
еднократна целева помощ за покри-
ване част от разходите в началото 
на учебната година, по чл. 10а от 
ЗСПД;

2.4. Лица и семейства, получили 
еднократни или месечни помощи, 
предназначени за превенция и реин-

„Земеделие” за цялостна мо-
дернизация на училищната 
сграда на СУ „Христо Ботев“. 
Така, както здраво работи-
хте за изготвянето на про-
екта, вярвам ще работите и 
за неговото реализиране! За 
да влезем следващата учебна 
година в обновено и съвре-
менно училище! Като учи-
тел много обичам да казвам 
БРАВО на децата, днес като 
на бивш мой ученик казвам 
БРАВО на кмета. БРАВО, г-н 
Илиев!..”

С огромно вълнение тя 
сподели: „От тази учебна 
година няколко наши би-
вши ученици стават част от 
учителската ни общност! В 
първите дни на септември 

чена със Заповед № ОА-199 
от 21.07.2017 г. на област-
ния управител на Софийска 
област, одобрявам план на 
новообразуваните имоти 
на земи по § 4к, ал. 1 ПЗРЗ-
СПЗЗ на местност Караджо-
ва махала в землището на с. 
Мухово, община Ихтиман, 
Софийска област. Жалби 
срещу одобрените планове 

теграция, отглеждане на детето 
при близки и роднини и в приемни 
семейства по реда и условията на 
ПЗЗД.

2.5. Лица и семейства, инцидент-
но пострадали от бедствия и аварии 
при форсмажорни обстоятелства, 
подпомогнати с еднократна помощ 
по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз ос-
нова на установеното индивидуално 
ниво на материално лишение.

2.6. Лица и семейства, настанени 
в приюти и домове за временно нас-
таняване.

2.7. Конкретни представители от 
целевата група по т.1., които не са 
включени в основната целева група 
на съответната трапезария.

Община Ихтиман кандидатства 
по тази процедура с проектно пред-
ложение, което е в процес на оценка, 
и в което е планирано предоставя-
нето на топъл обяд на лицата, по-
падащи в целевите групи, да започне 
от 02 октомври 2017 г., с продъл-
жителност 7 месеца – до 30 април 
2018 г. В проекта се предвижда да 
бъдат включени 65 лица от  целеви-
те групи. Всички лица, желаещи да 
бъдат включени в проекта, следва 
да попълнят ясно и четливо заявле-
ние-декларация по образец, което е 
на разположение в деловодството 
на Община Ихтиман. Срок за пода-
ване на заявленията-декларации: 
15.09.2017 г. – 25.09.2017 г. Коми-
сия, назначена от Кмета на Община 
Ихтиман ще разгледа подадените 
заявления и ще състави списък на 
лицата, които ще получават топъл 
обяд в периода от 02.10.2017 г. – 
30.04.2018 г.

животът на тези момичета се 
преобърна – до вчера учени-
ци, студенти, а от днес – вече 
учители! Вчера ги гледам – 
лицата им греят!И си казвам 
– има надежда! Скъпи коле-
ги! Бъдете оптимисти, бъде-
те будители, бъдете творци, 
бъдете пример, бъдете модел 
за доброта и човечност! За-
щитавайте с чест и достойн-
ство благородните си дела 
и мястото си на заслужи-
ли личности в обществото! 
Следвайте предано и вдъ-
хновено своето призвание 
на водачи! Запазете вярата 
си в святото си дело и в ду-
ховната мощ на българското 
училище! Честит празник!”

на новообразуваните имоти 
могат да се подават в 14-дне-
вен срок от обнародване на 
заповедта в „Държавен вест-
ник“ чрез областния упра-
вител на Софийска област 
пред Административния съд 
– София област.

Областен управител: 
И. Тодоров

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН БЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”...

ЗАПОВЕД № ОА-230 ОТ 18 АВГУСТ 2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “ Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016-2019”
ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от На-

редбата на Министъра на труда и 
социалната политика № РД-07-1 от 
4.04.2016 г. за реда и условията за 
определяне на целевите групи по ОПХ 
(ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поимен-
ното определяне на конкретните 
представители на целевите групи 
се извършва от дирекция „Социално 
подпомагане“, въз основа на данни-
те от регистрите на подпомага-
ните лица, въз основа на служебно 
представена информация или въз 
основа на обосновано предложение – 
Приложение № 1 към Наредбата, по 
ред и в срокове, определени от Ръко-
водителя на УО на ОПХОМП.

Европейски съюз
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Национална програма за изпълнение на младежки дейности 
по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017 г.
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„Стимулиране на гражданското 
участие и активността на 

младите хора от 
малките населени места 
в процеса на вземане на 

решения на местно ниво.”
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Министерство на младежта и спорта (ММС)
Функции
ММС изготвя национални стратегии, национални и годишни програми за раз-

витие на младежта и спорта. То осъществява надзор върху дейността на спорт-
ните организации за спазването на Закона за младежта и спорта. Съвместно със 
спортните федерации и с Българския олимпийски комитетминистерството осъ-
ществява финансирането на програма за подготовка и участие на българските 
спортисти на олимпийски игри. България е домакин на множество престижни 
турнири, европейски и световни първенства по различни видове спорт.

От името на държавата министерството периодично стимулира с различни на-
гради спортисти, спортни специалисти и деятели, както и млади таланти в различ-
ни сфери на обществения живот. Особено внимание се отделя на развитието на 
спорта в училище и спорта в свободното време на децата и младежите, като една 
от най-добрите алтернативи на престъпността и наркоманиите. Министерството 
подпомага координацията и провеждането на Ученическите и Общостудентските 
игри и състезания, както и други младежки спортни дейности.

Приоритет в дейността на министерството са превенцията и контрола върху 
употребата на допинг в спорта, както и борбата против насилието и хулиганските 
прояви в спорта.

Министерството управлява спортните обекти и съоръжения държавна соб-
ственост, предоставени на ММС от Министерския съвет и формира стратегията за 
развитието на материално-техническата база за физическо възпитание, спорт и 
социален туризъм.

Едни от най-значимите публични 
институции в Република България са:
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НА КРЪСТОВДЕН В СЕЛО БОРИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ БАЗАР 
„НАДЕЖДА” СЪБРА 700 ЛЕВА

На 14 септември се отбелязва 
празникът Кръстовден. Народът 
вярва, че „денят и нощта се кръс-
тосват”, което ще рече, че стават 
равни по времетраене и настъпва 
есента. Осветява се семето за по-
сев и се започва гроздобер. Пенсио-
нерски клуб – село Борика посрещна 
скъпи гости. По идея на г-жа Недка 
Разсолкова, председател на клуб 
„Еледжик” в Ихтиман, тук дойдоха 
пенсионери от града, за да видят 
черквата „Покров Богородичен”, коя-
то е съградена през 1881 г. и да по-
сетят Ботаническата градина „Бо-
рика”. Председателят на местния 

На 18.08.2017 г. по време на тър-
жествата по повод празника на Их-
тиман се проведе благотворителен 
базар от възникналата скоро Бла-
готворителна кампания „Надежда”, 
основана от ученици на гимназия 
СУ „Христо Ботев” – Ихтиман. Мла-
дите творци – Гергана Чолакова, 
Гергана Кьосева, Изабел Недялкова, 
Йорданка Пенчева, Моника Илова, 
Моника Хрискова и Мартина Сто-
ицова, представиха ръчно израбо-
тени от тях сувенири, бижута и 
картни. Отделно с нови и ориги-
нални идеи се присъединиха Ивелина 
Балджийска и Йоана Николова, както 
и Мария Статулова с „Гривните на 

пенсионерски клуб г-н Симеон Спасов 
развълнуван сподели, че членовете 
тук са двайсет и шест и се радват 
на подобни срещи, за да споделят 
както празника, така и различни 
идеи за бъдещи мероприятия. Зам.-
кметът на Община Ихтиман г-жа 
Даниела Митева поздрави хората 
от третата възраст за инициати-
вата и пожела здраве и късмет на 
присъстващите. Празникът продъл-
жи с изпълнения на народни песни, 
а най-много ръкопляскания получи 
дуетът Симеон Спасов и Веселинка 
Петрова. 

Мими”. Голяма помощ по време на 
базара оказа Валерия Лафчийска. 

С подкрепата на общинско ръко-
водство, читалище „Слънце – 1879” 
и огромното съдействие от стра-
на на Деян Статулов, базарът на 
малките-големи наши надежди се 
осъществи заедно с всички съграж-
дани и гости на нашия празник. Съ-
браните средства ще бъдат дарени 
на Дом за деца лишени от родител-
ска грижа в гр. Долна Баня. Общата 
сума е 706. 20 лв.! 

Базарът за пореден път доказа, 
че ихтиманци имат сърце за добри 
дела! Надеждата е жива. Благода-
рим!

На основание чл. 6, ал. 1и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., 

изм. и доп.)
„КАЗИНИ” ЕООД с ЕИК 204045888 

с адрес: с. Хераково, община Божурище, област Софийска, ул. „Васил Левски” № 19
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на нова 
„Люпилня за птици”, находяща се в ПИ № 064077 в землището на гр. Ихтиман с ЕКАТТЕ 

32901, община Ихтиман - селска, област София.
За контакти: Николай Владимиров 

тел.: + 359 896 575 762 
e-mail:casini@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” 
№ 136, ет. 10, e-mail:riosv@riew-sofia.org

Поколението на възраст от 15 г. до 29 г. „живеят” в социалните мрежи. Това е една от за-
висимостите на днешната младеж. Целта на проекта „ Последвай ме навън/ Follow me outside” 
е младите хора да бъдат по-организирани, отворени към комуникацията „очи в очи”, по-заг-
рижени за природата, за собственото си здраве и физическо развитие. Намерението ни не е 
изцяло откъсване от web-обществото, защото и то разполага със своята полезност. Искаме 
да насочим младите хора към оптимизиране на времето, което прекарват в социалните мре-
жи с времето, което отделят за общуване с приятели, разходки сред природата и спортни 
занимания. Сами да осъзнаят необходимостта от планиране на свободното си време прекара-
но в мрежата и извън нея. Искаме да покажем на младите хора колко по-различно може да е об-
щуването един с друг. Членовете на НПО „Център за бъдещо развитие” с по-богат житейски 
опит могат да предложат интересни и полезни за подрастващите идеи и да ги реализират в 
съвместни инициативи. Очакваме резултати като: мотивация и инициативи на ангажираните 
с проекта младежи от 15 г. до 29 г., участието им в публични мероприятия и работа е екип, 
отговорност към самите себе си и към другите, възможност за излагане на собствената 
гледна точка. 

Дейностите по проекта включват:
1. „Зелена инициатива!” - почистване и засаждане на зелени площи
2. Да кажем „НЕ” на цигарите! - презентация
3. „Селфи с най-добрия ми приятел на празника на град Ихтиман” - конкурс
4. „Прочети ми откъс от любимата си книга” - беседа
5. „С колело на село” - велопоход до село Черньово
6. „Как това което правя в мрежата мога да направя и в „реалния живот” - презентация
7. „Добра храна, активен живот” - дискусия
8. „Усещам ли се зависим от мрежата”, Безопасен интернет - презентация
9. Информираност и публичност на проект „Последвай ме навън/ Follow me outside”
10. „Да дадем думата на Вас” - организационна среща, самоинициативи на младежите
11. „Чувствам се лек като перце” - състезание по федербал
12. „Разкажи за домашния си любимец и как се грижиш за него. Покажи ни снимки, разкажи 

ни случки!”
Младите искат внимание, искат да бъдат чути и това би била добра възможност да изло-

жат своите виждания и да бъдат разбрани. По този начин биха се изявили и усетили, че те са 
част от обществото и тяхната роля за него може да бъде положителна ако заемат активни 
позиции.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
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ТАНЦОВ СЪСТАВ „СРЕДНОГОРСКИ ПОЛЪХ” ГР. ИХТИМАН С НОВА НАГРАДА ОТ 
VII СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР

ВОКАЛНА ГРУПА „СОЛЕЙ” И ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СЛЪНЦЕ” ПРЕДСТАВИХА 
ОБЩИЯ СИ ПРОЕКТ НА ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА „КИТЕН И ПРИЯТЕЛИ 2017”

„МАГИЯТА НА ВЕНЕЦИЯ”

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 
11.09 – 15.09.2017 Г.

НА УЧИТЕЛКАТА МИ С ЛЮБОВ!

От 22 до 27 август 2017 г., Тан-
цов състав „Средногорски полъх” 
гр. Ихтиман с хореограф Десислава 
Иванова и художествен ръководи-
тел Мариела Иванова взе участие 
на най-престижния фолклорен фо-
рум – VII Световен шампионат по 
фолклор, последен по ранг в Шампи-
онатната система. Танцовият със-
тав се завърна със златен медал, 
номинация златен Орфей и първия 
носител на приз „Илиян Николов“ за 

На 7 и 8 септември се проведе I 
Национална фолклорна среща „Китен 
и приятели 2017”, организирана от 

Периодът 11.09 – 15.09.2017 г. е обявен за „Седмица на пожарната 
безопасност”, а датата 14 септември - за професионален празник на 
българските пожарникари.

В тази връзка ръководството на РСПБЗН - гр. Ихтиман поздра-
вява всички свои бивши и настоящи служители с професионалния 
празник!

11, 12 и 13.09.2017 г. се обявяват за „Дни на отворени врати“ в 
сградата на РСПБЗН – Ихтиман в часовете от 9:30 ч. до 12:00 ч.

гл. инсп. инж. Любомир Баров, РСПБЗН - гр. Ихтиман

Добрите учители винаги се помнят! Моята най-добра учителка по математика беше 
госпожа Надежда Убчева, дългогодишен преподавател в СУ „Христо Ботев” – гр. Ихтиман. Тя 
казваше: „Математиката се учи с математика!“ И ние решавахме задачи, печелехме състе-
зания и олимпиади. Кандидатствахме в най-добрите училища и университети и ни приемаха. 
Но не само това. Тя ни учеше на постоянство, упоритост, дисциплина и точност.

На 15.09.2017 г., в първия учебен ден за българските ученици и учители, г-жа Убчева праз-
нува своя 80-годишен юбилей. Изказвам й дълбоката си благодарност за това, че ни помогна 
да се оформим като личности от едно „златно поколение”. Бяхме учениците й, родени през 
1970 година.

Години по-късно, от позицията на изминатия ми житейски път, разбирам, че съветите 
и знанията, които ни даде г-жа Убчева, оставиха трайни следи и ни помогнаха да се реали-
зираме като професионалисти. Самата аз днес съм учител и разбирам колко е трудно да 
работиш с деца и същевременно да имаш визия за тяхното бъдеще!

Пожелавам на любимата ми учителка здраве, достойни старини и да се радва на уваже-
нието на учениците си, макар и отдавна пораснали.

С преклонение: Трендафилка Раева, начален учител в 54 СУ „Св. Иван Рилски”, гр. София

приемственост между поколения-
та.

Фестивалът се проведе под 
мотото „Приятели в многообра-
зието”. Организатори на съби-
тието са Световна Асоциация на 
Фолклорните Фестивали (WАFF), 
Европейската Асоциация на Фол-
клорните Фестивали (EAFF), Све-
товната Фолклорна Академия, Event 
Vacation, с подкрепата на UNESCO, 
IOV-WORLD, CID-UNESCO, Общините 

Несебър, Бургас, Свети Влас. Кон-
цертите на Световния шампионат 
по фолклор се излъчваха и на живо 
по Световната интернет телеви-
зия „EuroFolkTV”. Журиращата и ар-
битражна комисия на шампионата 
беше председателствана от проф. 
Николай Кравцов - заслужил деятел 
на изкуствата в Русия, декан в 
Санктпетербургския Държавен Уни-
верситет за култура и изкуство. 

Танцов състав „Средногорски по-
лъх” гр. Ихтиман се състезава с по-
вече от 100 колектива от България, 
Русия, Иран, Индонезия, Молдова, 
Литва, Латвия и др. 

Участията на състава бяха на 
сцените в Св. Влас и Поморие. Тан-
цьорите достойно защитиха името 
си, като представиха своята про-
грама блестящо и предизвикаха бу-
рните аплодисменти на публиката. 
Журито на конкурса остана истин-
ски очаровано от представянето 
на състава, уникалните носии, пре-
красния артистизъм и отлично сце-
нично поведение. Председателят на 
журито изказа своето възхищение 
от работата на хореографа – Де-
сислава Иванова за постигнатите 

отлични резултати на тази млада 
възраст, както и за амбицията и 
волята и да предаде огромната си 
любов към българския фолклор. 

Много настроение създадоха 
танцьорите от състава в гос-
тите на фестивала с изпълнения 
фрагмент от танц на центъра на 
град Поморие и преминаването на 
дефилето по централната улица до 
сцената на Народното читалище. 

Танцов състав „Средногорски 
полъх” бе избран да представи Бъл-
гария в майсторски клас, който 
се проведе на 24.08.2017 г. Заедно 
със съставите от Иран, Молдо-
ва, Индонезия и Хърватия бяха де-
монстрирани инструментална и 
танцова техника. Танцьорите ни 
поздравиха останалите участници 
с автентично шопско хоро. Хорео-
графът Десислава Иванова запозна 
и показа стъпките на автентично 
хоро от Пиринска фолклорна област. 
След кратко обучение, участниците 
в майсторския клас, заедно хванати 
за ръце го изиграха прекрасно. Ръ-
ководителят на състава Мариела 
Иванова пък запозна участниците и 
показа техниката на фъкане, така 

както са го правели нашите предци. 
Участниците от останалите със-
тави проявиха огромен интерес. Те 
получиха за спомен и отнесоха със 
себе си в своите държави това, 
което сами фъкаха. 

На официалната церемония по 
закриването на Шампионата на 
26.08.2017 г. на сцената на ам-
фитеатъра в Свети Влас, Танцов 
състав „Средногорски полъх” по-
лучи и специалната награда „Илиян 
Николов” за приемственост между 
поколенията. Наградата е иници-
ирана в памет на Илиян Николов, 
създателят на Музикални празници 
„Евро фолк” и Европейската асоци-
ация на фолклорните фестивали – 
EАФФ. Това е най-новото отличие 
от наградната им система. Танцов 
състав „Средногорски полъх” стана 
първия носител на тази награда. 

Художественият ръководител 
г-жа Мариела Иванова и хореографа 
на състава г-ца Десислава Иванова 
изказват огромна благодарност 
на своите възпитаници, участва-
ли в Шампионата за безупречното 
изпълнение и постигнатите резул-
тати.

Кмета на гр.Китен Катя Вълчева и 
сдружение „Атлиманска огърлица” с 
директор известната странджан-

ска певица Златка Ставрева.
Жури и гости на фестивала бяха 

известната българска народна пе-
вица Янка Рупкина, тракийският 
народен певец и фолклорист Нико-
лай Гурбанов и Костадин Михайлов 
- странджански народен певец.

След успешното представяне на 
вокална група „Солей” на „Атлиман-
ска огърлица” през 2014 г. получи-
хме покана от организаторите да 
се включим в първото издание на 
приятелска среща „Китен и прияте-
ли 2017”.

И за да се представи град Ихти-
ман в пълния си блясък, Вокална гру-
па „Солей” и Танцов ансамбъл „Слън-
це” при Народно читалище „Слънце 
– 1879” представиха своя съвмес-

От 6 до 10 септември 2017 г. Тан-
цов състав „Вакарелче” при Народно 
читалище „Заря 1902 г.” с. Вакарел 
с художествени ръководители Кирил 
Асенов и Мариана Зафирова участва 
в Международния фестивал на музи-
калното и танцово изкуство „Маги-
ята на Венеция”, който се провежда 
в Италия - Лидо ди Йезоло, Венеция.

Фестивалът се организира със 
съдействието на общината в Лидо 
ди Йезоло, „Амадеус 7” – Пловдив и 
Танцово студио „Милениум”.

Участваха танцови формации от 
всички сфери на танцовото изку-
ство, певци и музиканти от Бълга-
рия.

В две поредни вечери на площад 
„Милано” и площад „Нембер” децата 
очароваха претенциозната италиан-
ска публика с чар, танц и костюми.

тен проект. За ансамбловото си 
изпълнение ние бяхме наградени с 
Диплом и почетен плакет за отлич-
но представяне. След чудесните из-
пълнения на хубави български песни 
и кръшни хора, думите на Златка 
Ставрева бяха: „Това е началото на 
едно добро съвместно сътрудни-
чество”.

За отличната си работа с колек-
тивите и двамата ръководители 
получихме Грамота, почетен медал 
и похвала от организаторите за 
добрата приемственост между по-
коленията.

Всички участници от ихтиман-
ската група останаха доволни от 
сърдечното посрещане и отлич-
ното си представяне на сцената, 

ръководителите също. Със своите 
изпълнения и красиви костюми ние 
останахме в сърцата на публиката, 
която пожела да ни види отново на 
сцената. Децата от Танцов ансам-
бъл „Слънце” се качиха за още едно 
изпълнение заедно с публиката. Раз-
делихме се с обещание за бъдещи 
срещи и нови съвместни проекти 
лично с Янка Рупкина.

Отправяме благодарност към 
Кмета на Община Ихтиман Калоян 
Илиев и ръководството на Народно 
читалище „Слънце – 1879” за съдей-
ствието и подкрепата.

Владислав Василев и 
Вероника Христова

Едно незабравимо преживяване 
беше и посещението ни в „Перлата 
на Адриатика” - Венеция. Една сре-
ща с непреходната красота на този 
уникален град.

Целта на фестивала бе да пре-
достави възможност за изява на 
всички участници, както деца, така 
и възрастни, пред широка публика; 
да се популяризират музикалното 
и танцовото изкуство, както и да 
даде възможност за сътрудничест-
во между ръководителите на със-
тавите и обмяна на опит и знания. 
Организирането на съвместни дей-
ности допринесе и за сприятеляване 
на изпълнителите.

Миглена Мишева,
Народно читалище „Заря 1902 г.” 

с. Вакарел


