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Във връзка с постъпи-
ло заявление и внасяне на 
подписка от малолетни и 
непълнолетни лица, бе из-
градена нова спортна пло-
щадка, като бяха поставени 
беседка и два броя стрийт-
фитнес уреда по желание 
на децата. Площадката има 
голяма посещаемост и зато-
ва беше полезно обновява-
нето й. Важни са мнението 
и мисленето на децата и за-
това, изграждането на тази 

Във връзка с Комуни-
кационната стратегия на 
Република България за Ев-
ропейския съюз за 2017 
г., десетата годишнина от 
членството на България в 
ЕС и предстоящото бъл-
гарско председателство на 
Съвета на ЕС, Областна ад-
министрация на Софийска 
област и Община Ихтиман 
организираха публичен 
дебат, който се проведе на 
18.10.2017 г. в малкия са-

Повече от 1100 бяха учас-
тниците в XII-та Годишна 
среща на българските мест-
ни власти от 15 до 17 октом-
ври в к.к. Албена – кметове, 
председатели на общински 
съвети и съветници, се-
кретари и експерти от об-
щинските администрации. 
Участие във форума взеха 
и 120 представители на биз-
неса и партньорските орга-
низации, както и близо 60 
представители на централ-
ната изпълнителна власт.

Три дни те дискутираха по 
основните приоритети – въ-

ОЩЕ ЕДИН НОВ ПРОЕКТ НА 
ОБЩИНА ИХТИМАН Е ОДОБРЕН

На 23.10.2017 г. г-н Кало-
ян Илиев, кмет на Община 
Ихтиман подписа договор 
с Държавен фонд „Земеде-
лие” за отпускане на без-
възмездна финансова по-
мощ по подмярка 7.2ПРСР, 
Подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобрява-

нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” 
от мярка 7 „Основни услу-
ги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Про-
грамата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 2014-
2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски 
фонд. Одобреният проект 
„Реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавеждане 
на сградата на СОУ „Хрис-
то Ботев”, ведно с прилежа-
що дворно пространство” 
е на стойност 1742931,31 
лв. Предвидени са дейнос-
ти като: вертикална плани-
ровка, обновяване на при-
лежащото пространство и 
озеленяване, закупуване и 
монтаж на обзавеждане, по-
ставяне на фотоволтаична 
система и др.

площадка е един чудесен 
пример за поощряването 
на един по-добър начин на 
живот, стремейки се да ги 
насочим към спорт и добро 
взаимоотношение един към 
друг.

Средствата за изгражда-
нето на площадката, коя-
то включва беседка, 2бр. 
стрийт-фитнес уреда и 2 бр. 
кошчета за отпадъци са на 
стойност 4919 лв.

Благодарение на г-н Ка-

лон на Народно читалище 
„Слънце-1879“ - гр. Ихти-
ман.

Целта на инициативата 
бе провеждане на активен 
диалог с гражданите по ев-
ропейските въпроси в отго-
вор на техните очаквания за 
повече сигурност, заетост 
и устойчив растеж, като се 
има предвид търсеният от 
страната ни баланс между 
специфичните приорите-
ти на държавите членки и 

стратегическите приорите-
ти на Европейския съюз за 
постигане на реални, види-
ми резултати по места.

Публичният дебат допри-
несе за повишената инфор-
мираност и осведоменост, 
обмен на добри практики за 
насърчаване на ефективно-
то партньорство. 

Участие във форума взеха 
г-жа Галя Георгиева, замест-
ник областен управител на 
Софийска област и инж. 
Тони Кацаров, зам.-кмет 
на Община Ихтиман. Чрез 
мултимедийна презентан-
ция г-жа Георгиева разясни 
как работи ЕС, какво пред-
ставлява ротационното 
председателство на Съвета 
на ЕС и значението на бъл-
гарското председателство 
на Съвета на ЕС през 2018 г. 
Презентация за успешно из-
пълнени проекти в Община 
Ихтиман, финансирани със 
средства от европейските

на стр. 2

веждането на електронното 
управление, намаляване-
то на административната 
тежест и изграждането на 
кадрови капацитет, както 
и успешното провеждане 
на Българското председа-
телство на Съвета на ЕС и 
подготовката на бъдещия 
програмен период след 2020 
година.

Общините поставиха от-
ново въпроса за разширява-
не на техните правомощия, 
за финансово и кадрово 
обезпечаване на 

на стр. 2

лоян Илиев, кмет на Общи-
на Ихтиман, г-н Кацаров и 
г-жа Митева зам.-кметове, 
тази инициатива се осъ-
ществи.

Официалното откриване 
на площадката се състоя на 
19.10.2017 г., на което при-
състваха Кмета на Община 
Ихтиман г-н Илиев и зам.-
кмет г-жа Митева. 

На всички деца бяха да-
дени шоколади, а самите те 
останаха много доволни.

 МКБППМН Ихтиман 
към Община Ихтиман

Кметът на Община Ихтиман г-н Калоян Илиев,
зам.-кметът инж. Тони Кацаров и председателят 
на ОбС г-н Николай Начев участваха във форума
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ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМИ 

СЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНА СРЕЩА НА 
МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

Кметът на Община Ихтиман г-н Калоян Илиев,
зам.-кметът инж. Тони Кацаров и председателят 
на ОбС г-н Николай Начев участваха във форума

от стр. 1
законово възложените им 

отговорности. Те настояха 
за увеличаване на капитало-
вите им разходи за общин-
ската пътна инфраструкту-
ра, за помощ от държавата 
за общинските болници, за 
адекватно регулиране на за-
плащането на общинските 
служители.

Националното сдружение 
потвърди позицията си по 
новата методика за такса 
смет и отново заяви, че про-
мяната трябва да се случи 
по плавен и балансиран на-
чин и да бъде поносима за 
гражданите.

В тематичните форуми и в 
пленарните сесии предста-
вителите на общините и на 
централната власт заявиха 
категорична готовност да 
си партнират за най-добро-
то решаване на наболелите 
проблеми в местните общ-
ности. Израз на желанието 
за партньорство бе и под-
писването на първото спо-
разумение между НСОРБ и 
Народното събрание, кое-
то регламентира механи-
змите на взаимодействие 
на законодателния орган с 
местните власти. С него за-
конодателната власт се ан-
гажира за провеждането на 
диалога на различни нива, 
за периодични съвместни 
дискусионни срещи, за вза-
имодействие между посто-
янните комисии на Народ-
ното събрание и НСОРБ.

Подписано бе и тради-
ционното споразумение на 
НСОРБ с правителството. 
Местната и централната 
власт се споразумяха да 
си взаимодействат за сво-
евременен обмен на ин-
формация по нормативни 
промени, за постигане на 
по-добър баланс между 
права, отговорности и ре-
сурси за общините, за раз-
ширяване и подобряване на 
предварителната и послед-
ваща оценка на въздействие 
на нормативни актове и за 
съгласуване на позициите 
при отстояване на нацио-
налните интереси пред ин-
ституциите на Европейския 
съюз.

Традиционна част от Го-
дишната среща стана изло-
жението „Общинско ЕКС-
ПО“. Тази година в него 
участваха 25 фирми-изло-
жители, а за трети път със 
свои щандове се представи-
ха и общини.

Част от дневния ред на 
общинския форум бе офи-
циалното връчване на Ев-
ропейския етикет за инова-
ции и добро управление на 
местно ниво на общините. 
На форума бяха връчени 
и годишните наградите на 
НСОРБ, с които Сдружени-
ето отличи общини, кмето-
ве, съветници и общински 
служители, както и парт-
ньори, дарители, активни 
граждани и медии.

Източник: НСОРБ

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ В ИХТИМАН ПО 
ПОВОД ДЕСЕТАТА ГОДИНА ОТ 

ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

 от стр.1
фондове, поднесе и инж. 

Кацаров. 
Гости на форума бяха г-н 

Валентин Милушев - наро-
ден представител, експерти 
от Областна администра-
ция, кметове от Софийска 
област, кметове на кметства. 
Тук присъстваха и експерти 
от Общински администра-
ции, представители на не-
правителствения сектор, 
директори на учебни заве-
дения, учители и ученици 
от града, местната общност.

След видеообръщение-
то на д-р Андрей Ковачев, 
евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, 

На 30.10.2017 г.(понеделник) от 11:00 ч. в Историческия музей (гр. 
Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 96)екипът на Областен информа-

ционен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе 
информационна среща за представяне на условията за кандидат-

стване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програми-
те, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ). 
В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят 

условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по 
Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна 
среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на канди-

датстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програми-
те, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Поканени за участие са представители на община Ихтиман, на бизнеса, неправителствени организации, 
образователни и културни институции, медии, широката общественост. 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мре-
жата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

От месец октомври 2017 г. са организирани приемни за хора с увреждания в град Ихтиман 
със следните дейности:

1. Организиране сформирането на структури на хора с увреждания според придобитите за-
болявания: 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 действащият Закон за интеграция на хората с уврежда-
ния /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.

ПРИЕМНАТА ЗА ГРАД ИХТИМАН Е ВСЕКИ ПЕТЪК:
- В Клуба на пенсионера кв. „Клисарци” от 10 до 12 ч.
-В Клуба на пенсионера при Нованския магазин от 14 до 16 ч.
Организирани са приемни в селата Вакарел, Черньово, Стамболово, Живково и Веринско. 

Повече информация за приемните ще получите от служителите на кметството.
Затруднените лица могат да изпратят свой представител като представят копия от ме-

дицински документи удостоверяващи заболяванията /ТЕЛК, епикризи и други/.

който беше избран за за-
местник-председател на 
Групата на ЕНП на 18 ок-
томври 2017 г. присъства-
щите бяха заразени с емо-
цията от деня.

„Това означава признание 
както за работата на цяла-
та българска делегация в 
Групата на ЕНП, така и за 
България! Отстоявайки на-
шите ценности, Групата на 
ЕНП в ЕП ще продължи да 
работи и в ЕС, и в нашето 
съседство за демократиза-
ция, сигурност, върховен-
ство на закона и европей-
ска интеграция” – сподели 
той. Заедно с председателя 

на Групата и колегите си 
заместник-председатели, 
г-н Ковачев ще отговаря за 
ръководенето на Групата по 
време на пленарните заседа-
ния на Европейския парла-
мент; представлява я пред 
външни фактори и инфор-
мира Асамблеята на Група-
та за взетите политически 
и стратегически решения. 
На редовни интервали ще 
се среща с ръководителите 
на националните делегации, 
за да обсъдят основните на-
правления в политиката и 
да подготвят важните реше-
ния за стратегията на група-
та. Д-р Ковачев също така е 
част от Председателството 
на Европейския парламент, 
като един от квесторите на 
институцията.

На участниците бяха раз-
дадени рекламни и инфор-
мационни материали във 
връзка с темата на форума. 
Също така, бе подредена и 
изложба с фотоси от осъ-
ществените европейски 
проекти в Община Ихти-
ман. Събитието продължи 
с разговори в неформална 
обстановка. 
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БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ДО УЧИТЕЛИТЕ-ПЕНСИОНЕРИ, 
ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ „МЛАДОСТ 2”

ОТНОВО НАШ ЛЕКАР 
Е НАГРАДЕН 

НА 14-ТИ ОКТОМВРИ,
ПЕТКОВДЕН В СЕЛО БОРИКА

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ 
СВЪРЗАНА С ПАЛЕНЕТО 

НА СТЪРНИЩА

На 19 октомври 2017 г., 
когато честваме и свети 
Иван Рилски Чудотворец, 
в хотел „Маринела” - Со-
фия на тържествена це-
ремония, 23-ма лекари от 
България получиха отли-
чия на конкурса на Българ-
ския лекарски съюз. Един 
от тях е д-р Станю Янков, 
хирург в МБАЛ- Ихтиман 
и управител на Амбула-
тория за специализирана 
извънболнична помощ по 
хирургия в Ихтиман.

Д-р Станю Янков е спа-
сил стотици човешки жи-
воти. Той е баща на д-р 

 В с. Борика, а и не само, 
уважението към Света 
Петка е особено и заради 
параклиса носещ нейното 
име. Света Петка е бъл-
гарската покровителка на 
дома, на семейното огнище, 
застъпница на жената-май-
ка. Поради това и на 14-ти 
октомври Петковден, де-
сетки християни се събраха 
около параклиса Св. Петка 
в с. Борика. Всеки имаше 
възможност да влезе в хра-
ма и да каже своята молит-
ва. Водосвет бе отслужен от 
архиерейския наместник на 
Ихтиманска духовна око-
лия ставрофорен иконом 
Йосиф Серев. Присъства-
ха кметът на Община Их-
тиман г-н Калоян Илиев и 
зам.-кметът г-жа Даниела 
Митева, г-н Николай Начев, 
председател на ОбС - Ихти-
ман.  Г-жа Невена Караива-
нова, кметски наместник на 
селото поздрави присъст-
ващите, а жени облечени в 
народни носии от група за 
автентичен фолклор при 
читалище „Д-р Спас Ду-
паринов 1927” ги зарадва, 
като изпяха народни песни 
– „Слънце пее” и „Залюбих 
едно либе”.

Текст и снимки: 
Нина Алексиева

Неблагоприятните клима-
тични условия - продължи-
телното засушаване и висо-
ките дневни температури, 
са предпоставка за услож-
няване на пожарната обста-
новка.

Районна служба „ Пожар-
на безопасност и защита на 
населението” град Ихтиман 
отправя апел към всички 
граждани: Спазвайте мер-
ките за пожарна безопас-
ност! Бъдете внимателни, 
не палете огън на открито! 

Жътвената кампания вече 
приключи, но остава опас-
ността от пожари в стър-
нищата. Много често те са в 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Благодаря ви:
- че връзката, която изковахме толкова отдавна е здрава 

като стомана, макар да е тънка като верижка; 
- че сте мои приятели. Приятелите са най-голямото бо-

гатство в живота. Те са най-добрия еликсир за разсейване от 
тревогите и самотата – чрез приятни разговори, със съв-
местно забавление, споделяне, съвети… Всичко това прави 
съществуването ми по-леко и забавно, изпълнено със смисъл; 

- че не изоставих онова, което обичам и мога да го правя, следвайки своя икигай. Вие ме сти-
мулирате да давам най-доброто от себе си, да правя смислени неща, придавайки облик на моя 
малък свят.

Достойна ли съм за този прекрасен дар на съдбата – приятелството? Нищо не стопля така, 
както една добра дума, една усмивка от сърце, уважението и обичта.

Благодарна съм за топлината, с която ме дарявате, за коректните, отлични, честни и уважи-
телни взаимоотношения, които ме поддържат здрава, удовлетворена, щастлива.

Всяка възраст има своите удоволствия и радости. Да подаваме приятелските си ръце и да се 
веселим в днешния ден, чествайки рождените си дни, защото утре – няма да има за някой от 
нас.

С уважение и обич: Лазарина Фетфаджиева – Зина,
председател на клуб „Младост 2”

Георги Янков -коремен и 
гръден хирург, асистент в 
Белодробна болница „Св. 
София” – София; д-р Ди-
митър Янков - завеждащ. 
хирургично отделение в 
МБАЛ - Ихтиман и д-р 
Стефка Янкова - Цочева-
педиатър в Клиниката по 
нефрология и хемодиали-
за към СБАЛДБ „Проф. 
д-р Иван Митев” – София, 
асистент към Медицински 
университет - София.

Честита награда, д-р Ян-
ков. Бъдете здрав и все 
така отдаден още дълги го-
дини на избраното от вас 
хуманно поприще!

непосредствена близост до 
гори и ако недобросъвест-
ни стопани запалят слама-
та, огънят за минути може 
да се прехвърли. Поставят 
се в риск цели горски маси-
ви и се създава възможност 
за огромни материални за-
губи. 

За пореден път обръщаме 
внимание на всички граж-
дани, че паленето на стър-
нищата е абсолютно забра-
нено! Забраните са в сила за 
всички и към нарушителите 
се прилагат строги законо-
ви санкции!

Н. Найденова, 
мл. инсп. РСПБЗН
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ТРЕТО МЯСТО ЗАЕ ОТБОРЪТ НА РУП- ИХТИМАН В
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

ТУРНИР ПО РЪБИ 7 ЖЕНИ СЕ ПРОВЕДЕ В ИХТИМАН

НАШИ МАЛКИ ЛЕКОАТЛЕТИ УЧАСТВАХА В СОФИЙСКИ МАРАТОН - 2017

УСПЕХИ В БИАТЛОНА ЗА СКБ –  СТАМБОЛОВО

На 15 октомври се прове-
де турнир по Ръби 7 Жени 
за Купа „България”. В него 

На 15 октомври се про-
веде 34-то издание  на Ма-
ратон София. Стартираха 
рекорден брой участници 
- 4410 в дистанциите: 3 км, 
10,550 км, 21 км и класиче-

От 13 до 15.10.2017 г. в гр. 
Троян се проведе Купа ,,Ам-
барица - лято 2017”, в която 
взеха участие най-малките 
ни състезатели. 130 деца до 

Благотворителен турнир по 
футбол, организиран от ОДМВР – 
София, Спортен клуб „Мусала“, се 
проведе с благотворителна цел за 
подпомагане лечението на 10-го-
дишната Виктория, дъщеря на 
служител от отдел „Криминална 
полиция“. Турнирът се реализира с 
изключителната подкрепа на об-
щина Долна баня.

Комисар Веселин Георгиев, за-
местник-директор на ОДМВР – 
София, даде официален старт на 
спортната проява. Той поздрави 
организаторите и участниците 

взеха участие шест отбора, 
разделени на две групи по 
3 отбора: НСА, „Академик”, 

ски маратон - 42 км.
В маратона участваха и 

състезатели от ЛК „Мара-
тон” – Ихтиман. В масовия 
старт  на 3 км много добре 
се класираха: Емил Динев, 

12 години от всички клубове 
в България дойдоха за проя-
вата, на която бях специал-
но поканени. На полигона 
беше Екатерина Дафовска и 

за колегиалната съпричастност 
и благородната кауза, на която 
са посветили усилията си. Като 
символичен подарък комисар Геор-
гиев поднесе на Виктория спортен 
екип от републикански турнир по 
футбол за служители на МВР, в 
който отборът на ОДМВР – София 
е станал шампион. Приветствие 
към присъстващите отправи и за-
местник-кметът на община Долна 
баня Красимир Тодоров. 

В турнира, който се проведе на 
градския стадион в Долна баня, 
участваха отбори от областната 

„Меркурий” – София, на-
шите „Диви котки”, „Ботев” 
- Бургас и Стара Загора. 
„Диви котки” след една по-
беда и една загуба в групите, 
отидоха на малкия финал за 
3-4 то място. При много ос-
порван мач с резултат 10:0 
отстъпиха третото място на 
„Академик”. За 1-2 място иг-
раха НСА и „Ботев” – Бур-
гас, които спретнаха истин-
ско шоу на стадион „Ботев” 
в Ихтиман. Първи станаха 
НСА.

Любослав Христосков, Крис 
Раков. Успешно завършиха 
състезанието и Мартин Си-
венов, Християн Стайков, 
Биляна Николова, Цвете-
лина Закева, Виктория Ки-
рова, Мария Величкова, Бе-
лослава Димитрова.

Отлично бе класирането и 
на Илиян Кръстев на 10.550 

други изявени състезатели 
от златното поколение, как-
то и състезатели, които ще 
представят страната ни на 
Олимпиадата в Корея 2018 
г. – Владимир Илиев, Де-
сислава Стоянова, Емилия 
Йорданова. 

Медалисти в индивиду-
алните стартове станаха 
Йоана Джандрева - второ 
място при момичетата и 
Биляна Чавдарова - второ 
място при момичета млад-
ша възраст. 

Поздравления за всички 
състезатели взели участие в 
стартовете и на нашите тре-
ньори - Момчил Добрев и 
Панайот Терзийски!

СКБ - Стамболово

дирекция, районните управления 
в състава й и ТДНС. Отборът на 
РУП- Ихтиман завоюва третото 
място.

Събраните суми от таксите за 
участие на отборите, в размер на 
300 лева за всеки от тях, вече са 
преведени по дарителската смет-
ка на момичето.

ОДМВР – София изказва специ-
ална благодарност към всички, 
които проявиха съпричастност и 
подпомогнаха с лични средства ле-
чението на малката Вики!

На името на Виктория е откри-

Дежурният секретар на 
БФ „Ръгби” похвали „Диви 
котки” за отличното дома-
кинство и перфектните ус-
ловия на стадиона. 

„Огромни благодарнос-
ти към зам.-кмета на Об-
щина Ихтиман Даниела 
Митева от цялата ръгби 
общност и от нас специал-
но, че присъства на нашия 
ръгби празник и награди 
призьорите. Най хубаво-
то на ръгбито е, че всички 
сме приятели, уважението и 

км, който завърши пръв в 
своята възраст.

Състезанието беше ва-
лидно, както за Държавно 
първенство, така и за финал 
в българската атлетическа 
верига под мотото „Бягане-

та следната дарителска сметка:
UNICREDIT BULBANK
IBAN: BG62UNCR 7000 1521 9922 95
BIC: UNCRBGSF
Виктория Цветанова Василева

приятелството са над всич-
ко” – сподели треньорката 
Владислава Карабонева.

Пожелаваме успех играе-
щата треньорка – тя зами-
нава за Германия, където ще 
играе за ръгби клуб „Кел-
тен”. 

Ден преди турнира, състе-
зателките посетиха Дома за 
деца лишени от родителска 
грижа „К. Ляпчева” в гр. До-
лна баня, където поиграха 
ръгби с децата и им дариха 
дрехи и лакомства.

то - начин на живот”.
Поздравления за всички 

наши участници, които вло-
жиха много усилия в това 
трудно състезание, както и 
за тяхната треньорка Цвета 
Минкина!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
На 19 октомври вдигнахме наздравица за 

Димитър Иванов Грънчаров, с която му пожелахме 
„"Честит 87-ми рожден ден”:
„Здраве да изпълва дните ти,

Песен да се лее от сърцето ти,
Детски смях да оглася двора ти

И верни приятели да споделят живота ти!
С много обич! Дъщеря, внуци и правнуци

му честитят и имен ден на 26 октомври!


