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22 септември - денят, в 
който през далечната 1908 
г. е обявена новата, неза-
висима европейска държа-
ва – България. Денят, кой-
то увенчава националните 
усилия за свободна и неза-
висима България. Днес на 
този ден ние сме горди да 
почетем един велик бъл-
гарин, който се e борил за 
тази независимост още от 
19 век - Васил Левски! Той 
е роден през 1837 година в 
Карлово. Левски е една от 
най- светлите личности в 
българската история! Пре-
върнал се в икона за всеки 
един от нас, заслужил един-
ствен най-скъпото от един 
народ – неговата безкрайна 
любов! Нашият съгражда-
нин Генадий Ихтимански 
е един от съратниците на 
Левски. Те решили да сва-
лят расата и да се борят за 
освобождението на своя 
народ. Двамата се записали 

На 3 октомври кметът на 
Община Ихтиман г-н Ка-
лоян Илиев и инж. Тони 
Кацаров, зам.-кмет, посе-
тиха Веринско във връзка 
с приключилия ремонт на 
административната сграда 
в селото. Срокът по изпъл-

На 30.09.2017 година бе 
тържествено открита но-
вата детска площадка и кът 
за отдих и забавления на 
открито в свободното вре-
ме на различни възрастови 

„Уважаеми съграждани!
На 18 юли тази година се на-

вършиха 180 години от рождени-
ето на Апостола на българската 
свобода Васил Левски. Изключи-
телно съм щастлив, че днес, в 
Деня на българската независи-
мост, тук в нашия град ще от-
крием бюст-паметник на този 
велик българин.

Левски е най-светлата лич-
ност в българската история и 
завинаги ще остане в национал-
ната памет със своето слово, 
велика саможертва, с безгранич-
ната си любов към род и родина, 
с примера, който дава.

След героичната му гибел, 
неговото име става знаме на 
всичко чисто, демократично 
и напредничаво в българското 
историческо развитие. Колко-
то и да говорим, каквото и да 
кажем за Апостола, винаги ще 
бъде недостатъчно, но нека ни-
кога не забравяме паметното 
му послание към всички българи 
от времето, когато обикаля по-
робеното ни отечество, за да 
гради революционни комитети: 
„Всичко зависи от нашите друж-
ни усилия и срещу тях не може да 
устои и най-голямата стихия”.

Много паметници на Васил 
Левски са издигнати в България 
и чужбина. Те ще стават все по-
вече и повече, за да напомнят 
на идващите след нас за него-
вата личност и неговото дело. 
Стотици застават пред тях и 
поднасят с треперещи ръце цве-
тя, запленени от могъщество-
то на неговия дух, от силата 
на личността му, от неговата 
нравствена чистота и обаятел-
ност. Поклон! Дълбок поклон пред 
Апостола!

Калоян Илиев,
Кмет на Община Ихтиман
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По инициатива на Област-
ния управител Илиан Тодо-
ров делегация от Софийска 
област взе участие в Меж-
дународната икономическа 
и търговска конференция 
2017, която се проведе в 
град Тонгсиан, Китайската 
Народна Република, от 23 
до 27 септември.

Делегацията беше водена 
от Заместник областния уп-
равител г-жа Галя Георгиева, 
а в нея участваха Заместник 
областният управител г-н 
Николай Николов, Главни-
ят секретар на Областната 
администрация г-жа Мая 
Цанова, главният специа-
лист Връзки с обществе-
ността на администрацията 
Ина Бачева, кметовете на 
общините Самоков, Ихти-
ман и Челопеч – Владимир 
Георгиев, Калоян Илиев и 
Алекси Кесяков, предста-
вители на български компа-

нии.
Визитата започна от ико-

номическия център на Ки-
тай – град Шанхай, където 
делегацията посети района 
на Шанхайската фондова 
борса, в който се намират и 
централите на най-големите 
инвестиционни компании в 
страната.

Следващият ден от посе-
щението включваше цере-
мония по посрещането на 
делегациите от различните 
страни, участващи във фо-
рума и официалното откри-
ване на Международната 
икономическа и търговска 
конференция 2017.

Домакините, представе-
ни от министъра на про-
винция Джъдзяни кмета на 
град Тонгсиан, посрещнаха 
топло делегацията от Со-
фийска област, заедно с де-
легации от Република Хър-
ватска и Италия. 

на стр. 2

и участвали в Първа бъл-
гарска легия. Участвали във 
втора българска легия. Гена-
дий се връща след това към 
монашеството и става игу-
мен на Шияковския и Дра-
галевския манастир. В тези 
манастири той криел Апос-
тола. Заедно са създавали 
вътрешно-революционни 
организации. С помощта на 
двамата, вътрешно-револю-
ционна организация се съз-
дала Софийско и в Самоков. 
По спомени на Кръсто Це-
ровски, Станоя Балабанов, 
Атанаска Стойкова Терзий-
ска, Васил Левски е посе-
щавал града ни. Апостолът 
отдава 12 години от живота 
си в борба за свободата на 
българския народ. Доказва, 
че загубвайки живота си, 
печели цял един народ. Има 
ли по- достоен? Има ли при-
мер по-вдъхновяващ? Има 
ли цел по-висока от делото 
на този достоен Българин?

на стр. 2

нение на договора „Основен 
ремонт на сграда кметство 
– с. Веринско” бе 4.08.2017 
г., а стойността - 27 210.25 
лв. без ДДС или 32 652.30 
лв. Цялостното обновява-
не на сградата включваше: 
ремонт на покрив, поставя-
не на улуци и водосточни 
тръби, подмяна на дограма, 
нова фасада и цокъл с ми-
нерална мазилка, замазка и 
настилка с гранитогрес на 
терасите пред обекта, както 
и нови парапети на външ-
ните стъпала. Ремонтът на 
административната сграда 
– кметство Веринско е част 

от Списъка за капиталови 
разходи на Община Ихти-
ман за 2017 г. Г-жа Галина 
Колчева, кмет на селото, бе 
и домакин на среща, прове-
ла се в пенсионерския клуб. 
Освен обсъждането на об-
новената сграда, в която се 
намират Народно читалище 
„Спас Дупаринов” с библи-
отека, клон на „Български 
пощи”, Клуб на пенсионе-
рите и административни 
помещения на кметството, 
хората зададоха и допълни-
телно свои въпроси към об-
щинското ръководство.

групи на живеещите в се-
лото, както и за гостите на 
село Черньово. Проектът 
за направата на къта е по 
програма във връзка с на-
ционалната кампания „ЗА 
ЧИСТА И ОКОЛНА СРЕ-
ДА-2017 Г.” на тема „ОБИ-
ЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ 
УЧАСТВАМ”. Кметът на 
Общината г-н Калоян Или-
ев преряза лентата с малка 
помощница, а след това де-
цата бяха почерпени. Нека 
ни е честит този кът за от-
дих, със здраве да го ползва-
ме и не забравяме, че трябва 
да го пазим.

Маргарита Каймакчийска
на стр. 2
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от стр. 1
В приветствията си, те 

благодариха, че Софийска 
област се е отзовала на по-
каната за участие в конфе-
ренцията и изразиха надеж-
да форумът да бъде полезен 
за двете страни. На свой ред 
г-жа Георгиева представи 
членовете на делегацията, 
която води и също подчерта 
увереността си, че Тонгсиан 
и общините от Софийска 
област биха могли да съз-
дадат ползотворни отно-
шения и да обменят ценен 
опит и идеи помежду си.

800 делегати от цял свят 
присъстваха на официал-
ното откриване на конфе-
ренцията, в която бяха при-
ветствани на най-високо 
ниво от представители на 
местната власт в провинция 
Джъдзян. С впечатляваща 
мултимедия бяха предста-
вени основните икономи-
чески отрасли в района, ин-
дустрията и туризма.

Същинската част на Меж-
дународната икономическа 
и търговска конференция 
2017 се проведе в третия ден 
от визитата. Тя включва-
ше посещение в индустри-
алната зона на провинция 
Джъдзян, както и панели с 
презентации на делегации-
те от България, САЩ, Ита-
лия, Хърватска, дискусии и 
срещи на представителите 
на бизнеса. Бяха представе-
ни основните възможности 
за сътрудничество в сфера-
та на икономиката, здравео-
пазването, образованието и 
бизнеса между Китай, САЩ 
и страните от Европа.

Като ръководител на де-
легацията от Софийска об-
ласт, г-жа Георгиева пред-
стави пред аудиторията 
основните икономически 
дейности, които се разви-
ват в общините от Софий-
ска област, многобройните 
възможности за туризъм и 
инвестиции, образовани-
ето. Акцент в експозето бе 
благоприятното местопо-
ложение, добрата инфра-
структура и комуникации 
на общините от областта, 
както и богатото културно 
и историческо наследство 

и възможности за различни 
видове туризъм.

Последва представянето 
на община Челопеч от инж. 
Алекси Кесяков… Възмож-
ностите за туризъм и раз-
витие на бизнес в Самоков 
представи кметът на общи-
ната Владимир Георгиев… 

В края на европейския па-
нел от конференцията, г-жа 
Георгиева и заместник-кме-
тът на Тонгсиан подписаха 
намерение за сключване на 
споразумение за бъдещо съ-
трудничество и обмяна на 
опит на общинско ниво. С 
това двете страни изразиха 
готовност да споделят до-
бри практики за развитие-
то на туризма, екологията, 
бизнеса и инвестициите, 
културата, иновациите, со-
циалната политика и други.

Програмата на следващия 
ден от визитата включваше 
посещение на град У Джън и 
неговия индустриален парк, 
който е домакин на ежегод-
ната Световна Интернет 
Конференция, събираща 
лидерите на най-успешните 
компании за онлайн бизнес, 
маркетинг и инвестиции 
в света. Делегатите имаха 
възможност да се потопят 
и в атмосферата на старин-
на част на У Джън, запазил 
духа на Китай от миналото.

В края на визитата деле-
гатите от Софийска област 
поднесоха своите благодар-
ности за поканата и про-
явения интерес и отново 
засвидетелстваха готов-
ност за задълбочаване на 
сътрудничеството между 
общините в региона и тези 
в провинция Джъдзян. До-
макините отвърнаха с ком-
плименти за представянето 
на българската делегация, 
благодарности за участието 
и подчертаха готовността 
си да посетят Софийска об-
ласт при първа възможност. 

/Текстът е публикуван със 
съкращения/

Текст и снимки: Областна 
администрация Софийска 

област

www.sofoblast.bg

от стр. 1
 Затова в този ден на неза-

висимостта, ние изказваме 
своята почит към този ве-
лик българин с откриването 
на бюст-паметник. Защото 
без тази негова борба и без 
борбата на редица други ре-
волюционери нямаше да я 
има независима България. 
Десетки граждани днес се 
събраха на Централния пло-
щад в Ихтиман. След встъ-
пителните думи на директо-
ра на Историческия музей в 
града г-жа В. Минева, кме-
тът на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев поздрави 
събралите се родолюбиви 
българи с днешния празник 
и откри бюст-паметник на 
Васил Левски. „Колкото и 

от стр. 1
Осъществяването на про-

екта „Обособяване на зона 
за отдих и изграждане на 
детска площадка в село Чер-
ньово, община Ихтиман” 
спомогна за изграждането 
на едно красиво място за 
отдих, където жители и гос-
ти ще могат да се срещат и 
контактуват помежду си. 

ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА
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да говорим, каквото и да ка-
жем за Апостола, винаги ще 
бъде недостатъчно, но нека 
никога не забравяме памет-
ното му послание - „Всичко 
зависи от нашите дружни 
усилия и срещу тях не може 
да противостои и най-го-
лямата стихия“ - каза той в 
речта си и припомни: „На 
18 юли т.г. се навършиха 180 
години от рождението на 
Васил Левски. Изключител-
но съм щастлив, че днес, в 
деня на българската незави-
симост, тук в нашия град ще 
открием бюст-паметник на 
този велик българин.“ Кме-
тът поднесе своите благо-
дарности към г-н Борис Са-
риков, автор на бронзовия 
бюст, г-н Емил Божилов за 

активното съдействие, г-н 
Георги Терзийски от фирма 
„Билдинг 58“ и създадения 
инициативен комитет, с 
чиято помощ се осъщест-
ви този проект. Празникът 
продължи с тържествен 
водосвет от отец Виталий и 
концертна програма с учас-
тието на Танцов ансамбъл 
„Слънце” и Градски духов 
оркестър. 

На територията на селото 
до момента не е реализиран 
нито един проект за обосо-
бяване на кътове за срещи и 
създаването на такова мяс-
то бе наистина необходи-
мо. Чрез реализирането на 
този проект ще се създадат 
по-благоприятни условия 
за срещи и забавления на 
открито в свободното вре-

ме на различни възрастови 
групи. Дейностите, които 
са извършени - почистване, 
озеленяване и изгражда-
не на детска площадка, ще 
подобрят значително жиз-
нената среда на местното 
население. Като резултат ще 
се постигне повишаване на 
екологичното самосъзнание 
и обогатяване на екологич-
ната култура, формиране 
на позитивна нагласа към 
природата, затвърждава-
не на умения и желание за 
опазване на околната среда, 
ще се подобри моралният 
стандарт на хората, като нов 
начин да опазим природата.
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Първото издание на 
Art&Jazz Festival на откри-
та сцена  се състоя в хотел 
„Природа” - село Свети 
Спас,  Община Долна баня 
от 29 септември до 1 октом-
ври. Целта на културното 
събитие в подножието на 
Рила планина бе да привле-
че повече гости в курорта и 

В чест на празника в зала „Лю-
миер” до НДК в София се състоя 
тържествен форум-концерт. 
Ръководител на форума е Бъл-
гарската асоциация на пенсио-
нерите с главен секретар г-н 
Димитър Кисимов, който откри 
тържеството с приветствие. 
Гости на тържеството бяха: 
омбудсманът г-жа Мая Мано-
лова, министърът на труда и 
социалната политика г-н Би-
сер Петков, председателят на 
Българския Червен кръст акад. 
Христо Григоров, депутатът г-н 
Крум Зарков, представители на 
президентството и Българска-
та православна църква.

Официалната част бе благо-
словена от представител на 
българския патриарх. В своето 
приветствие г-жа Манолова обе-
ща, че ще съдейства за преиз-
числяване на пенсиите и приема-
не на Закон за възрастните хора 
с надежда, че тези предложения 
ще бъдат приети от Народно-
то събрание. В приветствията 
на министъра на труда и соци-
алната политика г-н Петков и 
на депутата г-н Зарков пролича 
тяхната загриженост за бъл-
гарските пенсионери и апелираха 
за обединение на пенсионерите, 
които да се борят за правата 

Международният ден на възрастните хора бе отбеляз-
ан и в Ихтиман. В Малкия салон на Народно читалище 
„Слънце - 1879” гост на тържеството бе зам.-кметът на 
Община Ихтиман г-жа Даниела Митева.

След почистване на дворовете и 
домовете ни остават много от-
падъци, които най-често биват за-
палвани. Това е практика, за която 
много често хората не си дават 
сметка до какви последици би до-
вела. Често дори не се замисляме, 
дали това е пожаробезопасно и 
пренебрегваме тази предпоставка 
за възникване на пожар. 

Мерки при боравене с открит 
огън:

- Не палете огън на открито 
във ветровито време. Това е пред-
поставка за пренасяне на големи 
разстояния на запалени частици и 
може да доведе до бързо разпрос-
транение на пожара с обхващане 
на значителни площи от огъня;

- В дворовете палете огън само, 
ако предварително сте обезопа-
сили огнището и сте подготвили 
подръчни уреди за пожарогасене 
(съдове с вода и пясък, тупалки и 
др.). Не палете огън в близост до 
стрехите на сградите и под клони-
те на дърветата;

- Никога не оставайте запаления 
огън без наблюдение!

- Да не се допуска деца да играят 
с огън и кибрит. При излети и по-
сещения на местности в близост 
до полски и горски местности да 
не им се позволява да играят с 
огън.

- По време на пожароопасния 
сезон се забранява паленето на 
открит огън и извършването на 
огневи работи на разстояние, по-
малко от 100 м. от границите на 
горските територии;

Особено опасни са запалванията 
на суха трева, която най-често е 
основният причинител за пожари-
те в горите. Тези пожари стават 
причина за унищожаването на иг-
лолистни и широколистни горски 
масиви. Безотговорното палене на 
суха трева води до възникването 
на пожари и в зърнени и фуражни 
култури. 

Отново напомняме на всички, че 
паленето на сухи треви и стър-
нища е абсолютно забранено, а на 
извършителите ще се търси най-
строга административно-наказа-
телна  отговорност!

мл. инсп. Н. Найденова 
РСПБЗН - Ихтиман 

ИЗЛОЖБА „СЕЗОНИ НА ВРЕМЕТО” НА ЖЕКО ДИМИТРОВ 

ПЪРВИ ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 

ПАЛЕНЕТО НА 
СУХИ ТРЕВИ КАТО 
ПРЕДПОСТАВКА 
ЗА ВЪЗНИКВАНЕ 

НА ПОЖАРИ 

ВОКАЛНА ГРУПА „СОЛЕЙ” В ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН 
АРТ И ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - СВЕТИ СПАС

На 27.09.2017 г. в Исто-
рическия музей бе открита 
трета по ред в Ихтиман из-
ложба на Жеко Димитров 
художник, поет и музикант. 
Под заглавието „Сезони на 
времето” е представен твор-
ческият поглед към света на 
автора, чиято привързаност 
към града ни е зародена още 
преди години, когато е бил 
преподавател тук.

Директорът на музея Ве-
лина Минева представи 
твореца Жеко Димитров. 
Сред присъстващите на из-
ложбата бяха госпожа Дани-
ела Митева заместник-кмет 

да удължи туристическия 
сезон.

За да е насочена към по-
широка публика, органи-
заторите са заложили в 
програмата разнообразие 
и съвместяване на джаз и 
етно елементи. Отлично-
то представяне на Вокална 
група „Солей” бе съчетано 
с изпълненията на универ-
ситетски смесен хор „Фолк-
джаз формация” при Нов 
български университет, 
Вокалното трио „Евриди-
ка”, Военен Биг бенд Стара 
Загора, Младежки вокален 
ансамбъл „Спектрум”, мест-

си.
От името на президента г-н 

Румен Радев представител на 
президентството прочете при-
ветствие към възрастните 
хора.

Проф. Татяна Хубенова, пред-
седател на Съюза на икономи-
стите в своето изказване се 
обяви за реална оценка на ико-
номическите постижения на 
страната, против ширещия се 
нихилизъм. Тя подкрепи идеята 
за създаване на Сребърна иконо-
мика, за да се припознаят талан-
тите на възрастните хора и да 
се използват. Такова е мнението 
и на акад. Ганчо Попов, директор 
на Национален български универ-
ситет „Трета възраст”.

След кратка почивка търже-
ството продължи с литератур-
но-музикална програма, която бе 
открита с изпълнение на химна 
на Република България от Ака-
демичен хор „Сияние” гр. София. 
Малка декламаторка представи 
стихотворението „Аз съм бъл-
гарче”. По нататък в програма-
та участваха различни състави 
от страната…

Тържеството бе закрито от 
Вокалната група „Средногорска 
песен” – гр. Ихтиман с ръково-
дител г-жа Магдалина Тенекева. 

на Община Ихтиман, коле-
ги и граждани. Чрез своите 
картини Жеко Димитров 
показа пейзажи рисувани с 
маслени бои, пастели и др. 
Тематиката, която обхващат 
картините е красотата на 
българските възрожденски 
къщи, морето, цветята.

Жеко Димитров сподели 
и за страстта си към музи-
ката. Той описа живота си 
като „низ от поезия, а изку-
ство е, когато човек съумее 
да се докосне до сърцата на 
хората.” Идеята, която стои 
зад всяка една от картини-
те му е, че „всеки един от 

ни фолклорни формации , 
джаз изпълнители от Ан-
глия.

За участници и зрители 

нас носи спокойно и нежно 
море в себе си, а понякога и 
бурно, и гневно. Такава е и 
нашата душа...”. 

Снимки: Веселка
Балабанова

успоредно с културното съ-
битие бяха демонстрирани 
кулинарни специалитети и 
различни занаяти.

Г-жа Недка Разсолкова предста-
ви групата, като наблегна на по-
стиженията и различните й изя-
ви в страната и благодари на г-н 
Кисимов за помощта и доверие-
то му към групата, която вече 
три години той кани на подобни 
форуми. Групата изпя песните 
„Остава спомена”, „Не чакай ме” 
и „Приветствам те, Българийо”. 

Залата аплодира въодушевено 
групата, която се представи 
много добре. 

Освежени и въодушевени се 
завърнахме в родния град Ихти-
ман.

/Със съкращения/
Недка Разсолкова,

Председател на 
пенсионерски клуб „Еледжик”
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ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО“

ЕСЕНТА И ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ ТИП А

ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК

Две състезания в един ден!

Настъпването на есента се 
свързва освен с обичайното увелича-
ване на простудните заболявания и с 
наблюдавана заболеваемост от виру-
сен хепатит тип А, след  интензив-
ните контакти през летния отдих.

В тази връзка РЗИ – Софийска об-
ласт предоставя тематично свър-
зан материал за клиничната картина 
и профилактичните мерки за Вирусен 
хепатит тип А.

Хепатит А е широко разпростра-
нено остро инфекциозно заболяване 
на черния дроб, което се причинява 
от хепатитния А вирус. Най-често 
боледуват децата до 14-годишна 
възраст и лицата, живеещи при лоши 
битови условия, без изградени хиги-
енни навици.

Източник на заразата е болният 
човек, който отделя вируса в голямо 
количество чрез изпражненията си. 
Това отделяне е най-голямо в първи-
те две седмици след инфектирането. 
Тогава лицето е още здраво или е с 
начални прояви на заболяването, без 
да знае за това, но е силно заразно 
за околните.

Разпространяването на заболява-
нето става чрез:
• Консумация на храна, замърсена с 

хепатитния А вирус :
• Неизмити плодове и зеленчуци;
• Храни, замърсени при приготвя-

нето им.
• Черупчести морски храни /стри-

ди, раци, миди/, събирани от замър-
сени с канални води водоизточници, 
които концентрират  и задържат 
вирусите. Тези храни често се кон-
сумират сурови или леко задушени, 
поради което вирусите остават не-
унищожени.
• Пиене или поглъщане на замърсе-

на вода /включително под формата 
на ледени кубчета/. Рискови са също 
недобре поддържаните басейни, как-
то и езера, реки, морски крайбрежия, 
където се оттичат канални води. 
Човек може да се зарази при случай-
но поглъщане на фекално замърсена 
вода.
• От човек на човек - при обитава-

не на едно жилище, по контактно-би-
тов път или при сексуален контакт 
с болен от хепатит А. 
• Голяма част от децата и въз-

растните прекарват заболяването 
без жълтеница, като те са заразни и 
разпространяват хепатитния вирус.

Клинично протичане на болестта: 
Заболяването се развива след 

скрит период, който продължава от 
15 до 45 дни. При типичните случаи 
болестта протича в три стадия: 
начален, жълтеничен и възстанови-
телен. 

Началната фаза продължава 4 - 7 
дни. Заболяването започва с нехарак-
терни признаци:
• Умерено повишена температура;
• Загуба на апетит;
• Отпадналост, лесна уморяемост;
• Болки в ставите и мускулите;
• Диария;
• Тежест или болка в дясното под-

ребрие;
• Потъмняване на урината като 

бира;
• Изсветляване на изпражненията;
• Поява на сърбеж по кожата;
• Пожълтяване на склерите и в по-

следствие и на кожата.
Началната фаза може да протече 

като грипоподобно заболяване.
Заболяването може да протече и 

без жълтеница или с внезапна поява 
на жълтеница. Ето защо, ако сте 
имали контакт с лице, болно от ви-
русен хепатит тип А и забележите 
някои от по-горе изброените симп-
томи, то трябва да се обърнете 
към Вашия личен лекар и да се кон-
султирате със специалист – инфек-
ционист.

Лечението на болните се извърш-
ва задължително в болница, с оглед 
тежестта на инфекцията и огра-

ничаване на разпространението й. 
Болестта преминава за 10 – 15 дни, 
като пълното възстановяване на 
функциите на черния дроб става след 
около 2–3 месеца. При малка част 
от заболелите симптомите могат 
да персистират, или да се появят 
отново в рамките на 6 до 9 месеца. 
При хора с придружаващи заболява-
ния, напр. хроничен В или С хепатит, 
може да се наблюдават тежки фор-
ми.

След прекаран хепатит А остава 
доживотен имунитет и затова чо-
век не може да заболее отново от 
този тип хепатит. Оздравяването е 
пълно, като не се развиват хронични 
форми или носителство.

Какво да правим, ако в семейство-
то има болен от хепатит А?
• Членовете на семейството, кон-

тактни на заболелия, подлежат на 
медицинско наблюдение за срок от 
45 дни. 
• Щателната дезинфекция е реша-

ваща за предпазване от заразяване, 
поради устойчивостта на вируса в 
околната среда. 
• След хоспитализиране на болния, в 

дома му следва да се извърши:
• Изваряване на съдовете и прибо-

рите за хранене в продължение на 30 
минути.
• Изпиране на личното и спалното 

бельо при висока температура или 
обработване с подходящи дезин-
фектанти, напр. белина.
• Избърсване на пода с 10 % раз-

твор на белина или 3 % хлорамин. По 
същия начин трябва да се обрабо-
тят и дръжките на вратите.

Профилактични мерки
• Предпазването от вирусен хепа-

тит А е възможно в голяма степен 
и се осъществява чрез спазване на 
стриктна лична хигиена и на об-
ществените санитарно-хигиенни 
норми, осъществяване на проти-
воепидемични мерки в случаите на 
регистриран хепатит А и чрез прила-
гането на специфична профилактика 
– ваксини и имуноглобулини.
• Най-елементарната и ефективна 

профилактична мярка е старателно-
то измиване на ръцете с топла вода 
и сапун: след ползване на тоалетна, 
след смяна на пелени и преди хранене 
или обработка на храни;

• Грижливо измиване на плодовете и 
зеленчуците преди консумацията им 
в суров вид;  
• Съблюдаване на добра хигиена при 

приготвяне на храната;
• Избягване консумацията на суро-

ва риба, рибни продукти и морски де-
ликатеси със съмнителен произход;
• Избягване консумацията на съм-

нителна храна и напитки при пътува-
не в страни с нисък социален стан-
дарт и лоши хигиенни условия;
• Редовно обеззаразяване на питей-

ната вода;
• Поддържане на добра хигиена в 

жилището;
• Контрол над добрата хигиена на 

работещите в заведенията за об-
ществено хранене;
• Ежедневно извършване на текуща 

дезинфекция в детските и учебни за-
ведения; 
• На контактните лица до 17-го-

дишна възраст може да се приложи 
имуноглобулин, най-късно до 5 дни от 
контакта с болен от хепатит А.

Най-сигурното средство за пред-
пазване от заболяване е имунизация-
та с ваксина против хепатит А.

Понастоящем ваксината не е 
включена в задължителния имуниза-
ционен календар на Р България и не се 
осигурява безплатно от Регионални-
те здравни инспекции в страната.

Прилагането на ваксината се пре-
поръчва в следните случаи:
• При деца над 2-годишна възраст, 

живеещи в райони с лоши санитарно-
хигиенни условия;
• При предстоящо пътуване в 

страна с лоши санитарно-хигиенни 
условия и чести епидемии от хепа-
тит А;
• При хора, преболедували от друга 

форма на хепатит с тежко състоя-
ние на черния дроб, тъй като в тези 
случаи наслагването на хепатит А 
може да доведе до жизненоопасно ув-
реждане на черния дроб;
• При хомосексуалисти или венозни 

наркомани;
• При хора, живеещи в области с 

висока честота на вирусен хепатит 
А;
• При хора, при които се налага чес-

то преливане на кръв и кръвни проду-
кти, поради някакво заболяване /напр. 
хемофилия/.

На 30- ти сеп-
тември в Нацио-
нална спортна 
академия в София 
се проведе Детски 
спортен празник - 
European Everyday 
of sport. Участваха 
над 200-та деца на 
възраст от 5 до 
12 години от Со-

фийски клубове и училища, както и отбори от други градове.
Децата от Лекоатлетически клуб „Маратон” с треньор Цвета Минкина 

също участваха в Детския празник и се представиха много добре. Виктория 
Кирова спечели два бронзови медала на 60 м и на скок дължина. На 60 м бягаха 
и Биляна Николова, Цветелина Закева, Белослава Димитрова, Мария Величкова, 
Крис Раков - всички в призовата шестица.

Децата ни бяха наградени с грамоти от преподаватели в НСА. Бяха поз-
дравени лично от сребърната медалистка на скок височина от Олимпийските 
игри в Рио де Женейро - Мирела Демирева.

На 1-ви октомври се проведоха две състезания по лека атлетика 
в Национална спортна академия - София. Пред арката на академия-
та стартира първият шосеен пробег „Студентски град-рън” 5 220 
метра. От отбора на ЛК „Маратон” участва Илиян Кръстев, който 

беше и най-младият състезател 
в пробега. Илиян постигна добро 
класиране сред по-големите и 
вече се подготвя за Софийския 
маратон, където ще бяга на 10 
км.

В същото време се провежда-
ха и състезанията от Детска 
атлетика. Участваха деца от 5 
до 12 годишна възраст.

Основната цел на програмата 
„Детската атлетика” беше да 
популяризира „царицата на спор-
товете” чрез демонстрации и 
състезания.

Състезанието се проведе в 
три основни части „Бягай”, „Скачай”, „Хвърляй”. Нашите малки състе-
затели бяха разделени по отбори и показаха много добри резултати 
в отделните дисциплини. Участваха: Ангел Ангелов, Крис Раков, Ста-
нислав Филипов, Георги Кисимов, Мартин Сивенов, Християн Стайков, 
Цветелина Закева, Мария Величкова и Белослава Димитрова!

За доброто си представяне децата от ЛК „Маратон” бяха наградени 
с грамоти и медали.

1. Отчет на Бюджета към 30.06.2017 г.
2. Актуализация и вътрешни компенсирани промени по плана на Списъ-
ка за капиталови разходи
3. Такса за ползване на дървесина извън горските територии в община 
Ихтиман
4. Учредяване на право на строеж на параклис със застроена площ до 
15 кв.м. в УПИ-ХII-233 в кв.19 по плана на с. Пауново, община Ихтиман
5. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост през 2017 г. със сгради в с. Борика и с. Боерица
6. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост през 2017 г. с помещение в жилищен блок в ПИ 
№ 1387 кв.191 по РП на гр. Ихтиман
7. Продажба на УПИ №ХХVII  и УПИ ХХVIII в кв. по РП на гр.Ихтиман
8. Продажба на апартамент № 25, находящ се в гр. Ихтиман, ж.к. 
„Стипон” бл.9, вх.Б, ет.1
9. Провеждане на публичен търг за продажба на УПИ I-1696 в кв.84 по 
РП на гр. Ихтиман с площ от 1573.66 кв.м, ведно с построената в него 
масивна едноетажна сграда с обща площ от 329 кв.м.
10. Провеждане на публичен търг за продажба на имот № 075555 в 
землището на с. Живково
11. Прекратяване на съсобствеността върху имот № 075552 в зем-
лището на с. Живково чрез продажба на частта на Община Ихтиман
12. Издаване на административен адрес за УПИ I-1605 в кв.143 по плана 
на гр. Ихтиман
13. Обсъждане състоянието на филиала на Център за спешна меди-
цинска помощ, помещаващ се в общинска сграда на територията на 
общинска болница гр. Ихтиман
14. График за работата на Общински съвет гр. Ихтиман през м. ок-
томври 2017 г.
На 19.10.2017 г. / четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Общинска собстве-
ност”, ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по строителството”;
На 20.10.2017 г. / петък / от 16.00 ч. ПК „Образование”, ПК „Спорт и 
социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 27.10.2017 г. / петък / от 14.00 ч. СЕСИЯ.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
20.09.2017 г.


