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Областния щаб за изпъл-
нение на Областния план 
за защита при бедствия и 
за взаимодействие с Нацио-
налния и общинските пла-
нове проведе заседание, чи-
ято цел бе да бъдат отчетени 
дейностите, предприети от 
общините и териториал-
ните структури във връзка 
с подготовката за есенно-
зимния сезон 2016-2017 го-
дина. 

Областният управител 
г-жа Росица Иванова при-
ветства участниците в засе-
данието и представи новия 
експерт ОМП в Областната 
администрация - г-н Вален-
тин Венков, спечелил про-
велия се конкурс за длъж-
ността. Съгласно точките 
от дневния ред, последваха 
доклади за готовността за 
зимата, като най-напред 
директорът на РД ПБЗН-
София комисар Пламен 
Зашев информира, че във 
всички общини от Софий-
ска област има готовност за 

УВАЖАЕМИ 
ДАМИ И ГОСПОДА,
По решение на Общото 

събрание на Организацията 
на обединените нации всяка 
трета неделя на месец ноем-
ври се отбелязва Световни-
ят ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранс-
портни произшествия.

На 20 ноември тази го-
дина отдаваме нашата дъл-
бока почит към загиналите 
при пътни инциденти, към 

посрещането на евентуални 
кризисни ситуации, причи-
нени при тежки атмосферни 
условия. 

Той подчерта още, че пред-
стои да бъде актуализиран 
сега действащият Областен 
план за защита при бед-
ствия, който е изготвен през 
2012 година. В тази връзка 
г-н Георги Иванов, началник 
сектор в РД ПБЗН, предста-
ви на участниците в заседа-
нието част V от Областния 
план – „Снегонавявания и 
обледявания“, както и при-
ложенията към нея, в които 
са упоменати териториите 
с най-голям потенциален 
риск, мерките за справяне, 
превенция и защита на на-
селението при бедствия и 
кризисни ситуации, както и 
задълженията и отговорно-
стите на отделните служби. 

На следващо място Об-
ластният управител поиска 
информация от представи-
телите на общините относ-
но напредъка с процедурите 

СЪОБЩЕНИЕ

Профилактика, 
която не бива да 
пренебрегваме

Община Ихтиман напом-
ня, че на 31 октомври 2016 
г. изтече срокът за добро-
волно заплащане на местни 
данъци и такси. Уважаеми 
граждани, каним ви най-уч-
тиво да изплатите задъл-
женията си, съобразно Зако-
на за местни данъци и такси 
по един от следните начини:

- по банков път  на сметка  
IBAN:  BG14 CECB 9790 8447 
3785 00, Централна коопера-
тивна банка, BIC: CECBBGSF

- в брой на касата в отдел 
МДТ на адрес: Ихтиман, ул. 
„Полк. Борис Дрангов” № 4 
(сградата на НАП) в работен 
ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и 
от 13:00 ч. до 17:00 ч.

„МБАЛ Ихтиман” ЕООД 
организира безплатни АГ 
профилактични прегледи 
от 21 ноември до края на 
годината всеки понеделник, 
сряда и петък в отделени-
ето на болницата от 9:00 
ч. до 18:00 ч. Желаещите 
могат да се възползват от 
ехографски изследвания с 
ултразвук (видеозон) и PAP 
– тест (цитонамазка). 

Лекарите призовават да 
се правят веднъж годишно 
профилактични прегледи, 
дори при липсата на какви-
то и да било оплаквания.

по места за избор на снего-
почистващи фирми. Стана 
ясно, че повечето общини 
на територията на Софий-
ска област са приключили 
или са във финален етап на 
обществените поръчки за 
избор на фирми и сключва-
не на договори за зимното 
почистване. 

Директорът на РЗИ Со-
фийска област – д-р Алек-
сандър Златанов също док-
ладва, че в цялата област е 
създадена организация за 
посрещане на зимата – ак-
туализирани са плановете 
за работа на РЗИ и на лечеб-
ните заведения; изготвени 
са списъци с имена и адреси 
на хронично болните и тези 
на хемодиализа на терито-
рията на Софийска област 
за транспортиране за лече-
ние при настъпване на кри-
тична ситуация; издадени 
са указания към лечебните 
заведения за подготовка и 
реакция при бедствена си-
туация, като изпълнението 
им е проверено; лечебните 
заведения са запасени с ме-
дикаменти и консумативи, 
състоянието на електрозах-
ранващата им мрежа е про-
верено; обобщава се и се из-
праща до МЗ информация 
за наличните свободни мес-
та в болниците, които да бъ-
дат използвани при нужда. 

Подготвени за сурови 

онези, чиито още рани не 
могат да бъдат заличени и 
продължават да страдат, и 
да изкажем съболезнования 
на близките им. 

Всеки ден по пътищатата 
на нашата страна хора ста-
ват жертва на пътнотранс-
портни произшествия. 
Стотици загубват живота 
си, хиляди трайно боледу-
ват, като голяма част от тях 
остават с физически и ум-
ствени увреждания за цял 

живот. Мъже, жени и деца 
стават жертва на свои или 
чужди грешки и нарушения. 
Огромни са загубите, които 
понасят хората и институ-
циите. Мъката в семейства-
та остава за цял живот.

В рамките на Европейския 
съюз загубите от пътно-
транспортни произшествия 
за 2015г. възлизат на над 100 
милиарда евро.

На този ден изразяваме 
нашата дълбока благодар-

зимни условия са и от „ВиК“ 
ЕООД-София, като друже-
ството е оборудвало ава-
рийни екипи, осигурило е 
техника, а големите аварии 
по външни водопроводи, 
които могат да предизвикат 
обледяване, са отстранени. 
Отношение взе и Заместник 
областният управител г-н 
Николай Николов, след въ-
прос на Областния управи-
тел относно есенната про-
филактика на каптаж при 
водохващането на курорта, 
който информира, че е в ход 
подмяната на водопровод 
в к.к. Боровец, като увере-
нието, което е получил, е 
чрез него да бъдат решени 
затрудненията на курорта с 
водоподаването в активния 
туристически сезон.

Училищата и детските 
градини на територията на 
Софийска област също имат 
готовност за посрещане на 
зимата, осигурено е отопле-
нието на учебните помеще-
ния. 

От РДГ-София на свой ред 
изказаха готовност да съ-
действат при обрязване на 
опасни дървета, попадащи 
в техни територии, като в 
тази връзка бе дискутиран 
въпроса с орязването на 
дървета в близост до пътна-
та мрежа, които не попадат 
в горски територии.

Обл. администрация

ност към полицаите, по-
жарникарите, лекарите, 
към всички, които всеки 
ден оказват помощ и съдей-
ствие на пострадалите и се 
борят за техния живот.

Нека в памет на жертви-
те мобилизираме нашите 
усилия на всички нива и 
поведем битка за живота 
на пътя. Всеки живот си 
заслужава. Да привлечем 
вниманието на семейства-
та, учебните заведения, ин-
ституциите на централно 
и местно ниво, органите и 
неправителствените орга-
низации и поведем борба за 
налагане на нова култура в 
пътното движение, основа-

на на знания, умения и ува-
жение между хората.

В търсенето на пътища 
за намаляване на жертвите 
по пътищата, нека да осъз-
наем колко са ограничени 
възможностите на човека 
в условията на високите 
скорости, колко лесно се 
поврежда човешкото тяло 
и колко трудно се възстано-
вява, ако е наранено. Да по-
ставим в центъра на транс-
портната система човека, 
неговия живот и здраве и 
да създаваме условия, които 
да го подпомагат при взе-
мане на правилни решения 
в трудни ситуации и да го 
предпазват от грешки. 

на стр. 2



 2                                          Ихтиман

На 10.11.2016 г. в библио-
теката на Народно читали-
ще „Слънце” гр. Ихтиман, 
се проведе обучение за мла-
ди майки и бременни жени 
от ромски произход. Лекто-

В детска градина „Радост”, 
гр. Ихтиман се проведоха 
четири обучителни модула 
по проект „Заедно за едно 
по-добро здраве”, финанси-
ран от компания „Глаксо-
СмитКлайн” и изпълняван 
от Сдружение „Национална 
мрежа на здравните медиа-
тори”. С децата работи Ан-
тония Сотирова, здравен 
медиатор в Община Ихти-
ман.

На 4.11.2016 г. се проведе 
първи обучителен модул на 
тема „Хей ръчички”. Целта 
на беседата бе усвояване на 
умения за спазване на пра-
вилата за поддържане на 
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от стр. 1
Голяма част от нещастията 

по пътищата са предсказуеми 
и предотвратими и е могло да 
бъдат избегнати. Механизмът 
на катастрофите е един и същ 
още от времето, когато е измис-
лен автомобилът. Кинетичната 
енергия убива всеки, който се 
изпречи на пътя й независимо 
от неговата възраст, пол, про-
фесия или способности. И тази 
кинетична енергия трябва да се 
управлява разумно.

Сега е моментът да отбеле-
жим колко много деца стават 
жертва на пътнотранспортни 
произшествия като пътници, 
пешеходци, велосипедисти и 
то по вина на своите родители, 
близки или на други участници 
в движението. Постигането на 
високо ниво на пътна безопас-
ност започва от нашето отно-

шение към обучението и фор-
мирането на трайни навици у 
децата още от най-ранна въз-
раст за участие в пътното дви-
жение. Така, както ги учим да 
говорят, да ходят, да се пазят от 
други опасности, така трябва да 
ги подготвяме и за безопасно 
поведение на пътя и да бъдем 
добър пример за подражание.

Нека си припомним колко 
много хора загиват в населени-
те места, където живеем  учим 
и работим не само поради неа-
декватно поведение, но и пора-
ди опасна и недобре изградена 
и поддържана инфраструктура. 
Всеки четвърти загинал по пъ-
тищата у нас е при пътнотранс-
портно произшествие на завой.

Често ние превозваме близ-
ките си по-невнимателно от 
който и да е стъклен багаж. 
Всяка седмица човек зад вола-

на на автомобила убива едни от 
най-близките си хора – децата 
си, жена си, дядо си, баща си, 
внуците си. Любовта между хо-
рата губи битката с егото и са-
монадеяността на пътя.

Нека си припомняме посто-
янно, че когато участваме в 
движението по пътищата, на-
шето внимание трябва да бъде 
остро и концентрирано, за да 
предпазва от опасностите на-
шето тяло, за което се сещаме 
едва след като сме го наранили. 
Когато други ползи и печалби 
стават по-важни от живота и 
здравето, резултатите са ката-
строфални.

Често нашата толерантност 
към близки и познати, които 
са неправоспособни или упра-
вляват превозни средства след 
употреба на алкохол и нарко-
тици, може да причини смърт и 

нещастия.
В началото на всяко пътуване 

винаги трябва да ни съпътства 
мисълта, че в края му ни чакат 
две алтернативи: да пристиг-
нем до своята цел живи и здра-
ви или преминем през „порта-
та“, зад която започва животът 
след катастрофата, от където 
няма връщане. 

Да помним, че човешкият 
живот е времето между ражда-
нето и смъртта и внезапно без 
боледуване, то най-лесно може 
да бъде съкратено при пътен 
инцидент.

Безопасността на движени-
ето е споделена отговорност и 
нейното повишаване не е по си-
лите на нито една институция, 
колкото и мощна да е тя. Затова 
днес призоваваме цялата об-
щественост, всички граждани, 
институции и организации, 

заедно да преосмислим отно-
шението си към безопасността 
на движението, като към най-
ценното – живота и здравето 
на човека.

Нека създадем организация 
денят да бъде отбелязан в ця-
лата страна, на всички нива, 
от всички институции и орга-
низации, неговото послание 
да достигне до всеки човек. В 
памет на загиналите и постра-
далите от пътнотранспортни 
произшествия да се обединим 
за запазване на живота и здра-
вето на хората, защото всеки 
живот си заслужава.

МИНИСТЪР НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В 

ОСТАВКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ДОККПБДП 

РУМЯНА БЪЧВАРОВА

ри на събитието бяха д-р В. 
Алексиева, главен експерт 
и Н. Григорова, мл. експерт 
в РЗИ София област. Анто-
ния Сотирова, здравен ме-
диатор в Община Ихтиман 
и Емилия Атанасова, главен 
библиотекар в читалище 
„Слънце” съдействаха за 
организиране на събитието. 
Обучението обхвана някол-
ко теми, изключително ва-
жни за младите и бъдещите 
майки, както и за техните 
деца. Темите бяха: „Необ-
ходимостта от ваксиниране 

хигиената на ръцете, опас-
ността от лошата хигиена 
и предпазване от болести, 
изграждане на трайни хи-
гиенни навици у децата и 
развитие на чувство за от-
говорност към личната им 
хигиена. Срещата с децата 
премина под формата на бе-
седа и демонстрация, като 
идеята бе малките да научат 
по занимателен начин по-
вече за опасностите, които 
крият вредните бактерии и 
вируси , а също и как да се 
предпазят от тях.

На 07.11.2016 г. беше 
проведе втори обучителен 
модул на тема „Щастлива-

със задължителните имуни-
зации по имунизационния 
календар” с презентация по 
темата с последвала диску-
сия по въпроси, актуални 
за аудиторията; „Значени-
ето на профилактичните 
прегледи” с презентация по 
темата и дискусия; „Здраво-
словно хранене на деца от 0 
до 3 години“ и презентация 
с дискусия.

Младите и бъдещи майки 
получиха изключително по-
лезни практически знания 
за отглеждането и хранене-

та къща”, чиято цел бе зат-
върждаване на знанията за 
спазване на правилата за 
поддържане на хигиената 
на ръцете, опасността от 
лошата хигиена и предпаз-
ване от болести, усвояване 
на нови знания ,развитие 
на чувство за отговорност 
към околната среда. Чрез 
интерактивни игри децата 
показаха отношение към 
поддържането на чистота 
в околната среда, детската 
градина, родния град и пла-
нетата Земя. Вторият обу-
чителен модул стартира със 
затвърждаване на знанията 
от първия. Децата подробно 
обобщиха наученото чрез 
разкази и някои от тях де-
монстрираха рисувателни 
умения и въображение като 
бяха изобразили у дома раз-
лични по вид, форма и цвят 
микроби. След това децата 
се запознаха с правилата за 
разделно събиране на отпа-
дъци и затвърдиха знания-
та си чрез игрова дейност за 
предучилищната възраст.

На 11.11.2016 г. се проведе 

то на децата си и участваха 
активно с въпроси по теми-
те. Получиха здравно- ин-
формационни материали, 
които биха използвали при 
необходимост и задължи-
телния имунизационен ка-
лендар.

Антония Сотирова

трети обучителен модул на 
тема „Здрави зъби - Хигие-
на на зъбите и устната кухи-
на”, като децата се запознаха 
със структурата и броя зъби 
в устата си. Научиха пра-
вилния начин за измиване 
на зъбите и коментираха 
„Защо се развалят зъбите?” 
и „Кога идват Чук и Пук?”. 
Всички деца участваха ак-
тивно в часа с въпроси и 
отговори по темата. В края 
на часа всяко дете получи 
стикер по темата.

На 14.11.2016 г. се състоя 
четвърти обучителен модул 
на тема: „Приятели с вода-
та”- Значението на чистата 
вода за здравето”. Целта на 
беседата бе затвърждаване 
на знанията за спазване на 
правилата за поддържане 

на хигиена на ръцете, опас-
ността от лошата хигиена 
и предпазване от болести, 
усвояване на нови знания, 
развитие на чувство за отго-
ворност. Децата се запозна-
ха с пътищата за предаване 
на инфекциозни заболява-
ния и как да се предпазят 
от тях. Научиха още за същ-
ността на Хепатит А – „Бо-
лестта на мръсните ръце” и 
как да се пазят у дома и на-
вън.
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ИЗЛОЖБА „ПОЕЗИЯТА НА КАМЪКА” 

ТАНЦОВ СЪСТАВ „СРЕДНОГОРСКИ ПОЛЪХ” СПЕЧЕЛИ ВТОРА НАГРАДА 
ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА XIII МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН 

ФЕСТИВАЛ „МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“ 2016 Г.

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ В С. ЧЕРНЬОВО

Постоянна изложба „Пое-
зията на камъка” бе подре-
дена в коридора на втория 
етаж на Основно училище 
„Христо Смирненски”- село 
Вакарел. Тя представя ко-
лекция от минерали и ска-
ли от световни и български 
находища, дарени от про-
фесор Александър Тодоров 
Султанов на Вакарелските 
ученици. Той чете лекции 
по учебните дисциплини 
„Седиментология”, „Мор-
ска геология” и „Фациален 
и формационен анализ” в 

Народно читалище „Про-
буда 1902” с. Черньово тър-
жествено празнува 1-ви 
ноември - ден на народните 
будители. Библиотекарката 
Десислава Кръстева с много 
снимков материал ни запоз-
на с учителите и учениците 
през годините от основава-
нето до закриването на учи-
лището. 

Основано през 1880 годи-
на, то е свързано с празни-
ка на народните будители. 
Първоначално се е поме-
щавало в частни къщи - 
Пашуновата, Тачковата, на 
майстор Георги и дюкяна 
на Стамо Каймакчийски. 
През 1915 година започва 
строежа на новата училищ-
на сграда, но поради първа-
та световна война строежа 
спира и през 1919 годена 
сградата е завършена. През 
1923/1924 година е открит 
първият прогимназиален 
клас. През 1935/1936 година 

Oт 21 до 23 октомври 
2016г. в с. Микрево, община 
Струмяни се проведе XIII 
Международен фолклорен 
фестивал „Малешево пее 
и танцува”. Фестивалът е 
удостоен с приза „Златна 
кобилица” на ЦИОФФ - 
Международният съвет на 
организаторите на фестива-

Минно-геоложкия инсти-
тут в град София. Има изда-
дени учебници и ръковод-
ство по „Седиментология”, 
„Минералогия и петрогра-
фия” и др. От него са ус-
тановени над десет нови 
минерала за България. С 
тях професор Александър 
Султанов запозна петоклас-
ничките Ивета Георгиева, 
Светла Костова, Спас Алек-
сандров и Моника Гетова, 
ученичка от втори клас. 
Тези членове на Учениче-
ския съвет помогнаха на 

професор Султанов да под-
реди минералните и скални 
образци. Показана е малка, 
но представителна част от 
минералното разнообразие 
на България – кристални 
друзи от сфалерит, галенит, 
кварц, пирит, калцит, гипс 
– монокристали и срастъци, 
арагонит – натечни агрега-
ти, родохрозит, хематит и 
др. Образците се отличават 
с висока естетична и науч-
на стойност. Този Геоложки 
кът целогодишно ще е отво-
рен за Вакарелските деца. 
Чрез него ще се запознаят 
с царството на минералите 
и ще разгадават тайните на 
планетата ни. Любознател-
ните ще се докоснат до гео-
ложкото минало на Земята.

Ирина Костова,
учител

е построена нова пристрой-
ка към училището. През 
1938 година се открива тра-
пезария за безплатно хране-
не на децата. През учебната 
1938/1939 година прогим-
назията се утвърждава като 
цялостна от първи до сед-
ми клас включително. През 
1969 година средният курс е 
закрит и прехвърлен в СОУ 
„Христо Ботев” в Ихтиман. 
До 1999 година в училището 
учеха ученици до 4 клас и то 
бе филиал на НУ „Димитър 
Милчев” - Ихтиман. През 
тази година училището е за-
крито. 

Учителите са оставили 
трайни следи като истин-
ски народни будители - Па-
найот Чавдаров, Владимир 
Шопов, Димитринка Тоше-
ва, Румяна Давранова, Ека-
терина Лафчийска, Иванка 
Каймакчийска и много дру-
ги. 

Музейната сбирка в село-
то е съхранила духа на ми-
налото, живота и бита на 
населението. Същата беше 
подредена по изискванията 
на Министерството на кул-
турата с помощта на Велина 
Минева и Веселка Балаба-
нова от Историческия му-
зей в Ихтиман, които бяха 
гости на тържеството пос-
ветено на училището.

Маргарита Каймакчийска,
кмет на кметство с. Чер-

ньово

ли за фолклор и традицион-
ни изкуства към ЮНЕСКО. 
Основната цел на фестива-
ла е да опази традиционна-
та култура и фолклора, да 
представя, популяризира 
и съхранява фолклорното 
богатство не само на Мале-
шевието и България, но и 
на Балканите, Европа и све-

та. Над 3500 самодейци от 
120 населени места и седем 
държави - България, Ма-
кедония, Сърбия, Турция, 
Гърция, Украйна, Молдова 
създадоха истинска фее-
рия от звуци, багри и тан-
ци със своите изпълнения. 
ТС „Средногорски полъх” 
се представи във възрас-
тови групи, съответно до 
12 г. и до 18 г. Със своите 
безупречни изпълнения 
танцьорите завладяха пуб-
ликата и обраха овациите 
им. Журито с председател 
академик Красимир Петров 
- хореограф, етнограф, пре-
подавател, писател, автор на 
пет учебника по български 
народни танци и членове 
Петьо Кръстев - компози-
тор, диригент на оркестъра 
на ансамбъл „Пирин” – Бла-
гоевград, Кирил Апостолов 
- хореограф на ансамбъл 
„Пирин”, Любомир Марян-
ски – хореограф, доц. д-р 

Наталия Рашкова – музи-
колог и Илияна Найденова 
- вокален педагог, оцениха 
не само достойното изпъл-
нение, но и перфектната ни 
визия, за което получихме 
и тази награда за цялостно 
представяне. 

Като ръководители на 
ТС „Средногорски полъх” 
гр. Ихтиман се чувстваме 
изключително горди от по-
стигнатия резултат, защото 
това е оценка и за положе-
ния от нас труд. Уважаеми 
членове на ТС „Средногор-
ски полъх“, за нас е изклю-
чителна чест да ви поздра-
вим за спечелената награда 
на този престижен и авто-
ритетен фестивал. Знаем, 
че с цената на много труд 
все повече издигаме своето 
ниво, въпреки трудности-
те. Нека заедно да продъл-
жим да пазим и ревностно 
да съхраняваме народната 
традиция, вечното, непод-

правено и истинското из-
куство, наречено фолклор 
- мост на приятелството, 
преодоляло границите с пе-
сен и танц. 

Мариела Иванова – ръко-
водител ТС „Средногорски 
полъх”

Десислава Иванова – хо-
реограф ТС „Средногорски 
полъх“
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СПОРТЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА

17 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

ПРАВЕНЕТО НА ВИНО Е ИЗКУСТВО

В слънчевия 10.11.2016 
г. в двора на Детска гради-
на „Здравец” беше орга-
низиран спортен празник 
със състезателен характер 
между отделните възрасто-
ви групи и с участието на 
родителите по Проект на 
Министерство на младе-
жта и спорта по програма 

Инициативата всеки тре-
ти четвъртък от месец но-
ември да бъде отбелязван 
Международния ден без 
тютюнопушене е на Амери-
канската общност за борба 
с рака. Отбелязана е за пър-
ви път през 1977 година в 
Съединените американски 
щати.

Тютюнопушенето е най-
важната предотвратима 
причина за голям брой хро-
нични незаразни болести 
и преждевременна смърт. 
Вредният навик е поведен-
чески фактор с изключител-
но неблагоприятни здравни 
последици. 

Установени са следните 
научни факти по отноше-
ние на тютюна:

- Употребата му винаги е 
опасна, независимо от вида 
и количеството на изпуше-

У нас, освен че е веков-
на традиция правенето на 
вино, е и въпрос на чест 
да получиш признание от 
приятелите на уменията да 
превръщаш червения гроз-
дов сок в питие на боговете. 
И докато големите заводи 
имат технолози и енолози, 

„Спорт за децата в детски-
те градини” с участието на 
квалифициран треньор от 
Детски футболен клуб „Том 
и Джери”.

Чрез планираните дейнос-
ти по проекта децата имат 
възможност да спортуват 
и двигателна им активност 
е достатъчна за изгражда-

ните цигари и негови про-
дукти;

- Тютюневият дим съдър-
жа хиляди химически веще-
ства, много от които са по-
знати като отрови – те могат 
да доведат до увреждане на 
всяка част от човешкия ор-
ганизъм;

- Тютюнопушенето пре-
дизвиква психични и по-
веденчески разстройства, 
свързани с никотиновата 
зависимост у много от пу-
шачите /МКБ, 10-та реви-
зия, код F-17/;

- Употребата му причиня-
ва увреждания не само на 
неговите преки  потребите-
ли, но и на другите хора, из-
ложени на тютюневия дим;

- Тютюнопушенето при-
чинява икономически за-
губи не само на пушачите и 
техните семейства, но и на 

при производството на до-
машно вино се разчита на 
умението, съветите, кои-
то дават приятели, и малка 
доза късмет. Правенето на 
вино е изкуство, казват по-
знавачи.

Ресторант „Виктория” 
събра винопроизводители 

нето на физическите и пси-
хическите им качества, така 
необходими за правилното 
формиране, развитие и ук-
репване на детския органи-
зъм във възрастта от 3 до 7 
години.

Детска градина „Здравец”

цялото общество – загуби 
от медицински разходи, от 
временна и трайна нетру-
доспособност, загубеното 
работно време и непроизве-
дена продукция по причина 
на заболявания, свързани с 
употребата на тютюневи из-
делия.

Тютюневият дим е сери-
озен замърсител в затво-
рени помещения. Поради 
тази причина Агенцията по 
опазване на околната среда 
на САЩ го класифицира 
като канцероген „клас А“, 
при който няма безопасно 
ниво на експозиция. Мно-
го от неговите съставки са 
токсични, а някои и ради-
оактивни. За над 40 от тях 
е доказано, че причиняват 
рак. 

Тютюневият дим предста-
влява сложна комбинация 

за втора година по идея на 
Тодор Андреев. „Миналата 
година бяха представени 15 
вина от местно грозде, сега 
участват 18 червени вина – 
каза г-н Андреев. – Освен 
представители от Ихтиман, 
тук са и производители 
от Благоевград, Симитли, 
Брежани, Велинград, как-
то и приятели, сред кои-
то известния волейболист 
Димо Тонев”. В дегустацията 
участваха над 40 присъства-
щи ценители на напитката.

Журито с председател 
Иван Милчев и членове: Ге-
орги Луков, Георги Лурей-
ски от Благоевград и Райко 
Чочев от Панагюрище бе за-
труднено и дълго време за-

седава, за да сумира точките 
и да определи най-добрата 
селекция от вина.

Първото място за втора 
поредна година спечели Ге-
орги Луков с каберне като съ-
бра 121 точки, второ със 120 
точки за каберне фран зае 
Владимир Церовски, а чер-
вено от долината на Струма 
– Владимир Лафчийски със 
118 точки. В класацията ги 
следваха Владимир Тодоров, 
Пламен Колев и Радослав 
Тошев с еднакъв брой точки, 
Валери Пейчинов. „ Добри 
вина произвеждат и Дими-
тър Дерменджийски, Румен 
Цветков, Веселин Митев 
– допълни организаторът. 
– С бяло вино се представи 

Йордан Митев, но тъй като 
бе единствен, не участва в 
конкурса. Идеята ми е да 
осъществим и дегустация на 
ракии, а подобни събития да 
станат традиционни”.

За доброто настроение 
се погрижиха дуо „Адамо” 
и Съни от Благоевград, а 
богатото празнично меню 
включваше вкусни специа-
литети.

от около 4000 химически 
вещества под формата на 
частици или газове и аеро-
золи. Изключително висо-
ката температура /до 900 
градуса/, която се развива в 
димящия край на цигарата 
при всмукване е причината, 
поради която димът съдър-
жа тези вещества. Тютюне-
вият дим съдържа:

- Дразнещи вещества и 
системни токсични агенти 
като водороден цианид, се-
рен диоксид, въглероден ок-
сид, амоняк и формалдехид;

- Канцерогенни и му-
тагенни вещества: арсен, 
хром, нитрозамини, бензи-
пирени;

- Вредни за репродукци-
ята вещества: никотин, ка-
дмий, въглероден оксид и 
други.

В РЗИ – Софийска област 

съществува Консултати-
вен кабинет за отказване 
от тютюнопушене /ККОТ/
към Дирекция „Профилак-
тика на болестите и про-
моция на здравето“. В него 
всеки желаещ да откаже 
тютюнопушенето, може да 
измери въглероден моноок-
сид в издишан въздух при 
пушачи с апарат „Смокер 
лейзер“, а чрез попълване 
на тест на Фагерстрьом да 
определи никотиновата си 
зависимост. В кабинета се 
извършват интервю и ин-
дивидуална консултация, 
запознаване с подходите за 
отказване от вредния навик 
и с правилата за здравосло-
вен начин на живот. 

За контакти:телефон 
02/807 87 51 и e-mail pbpz@
rzi-sfo.com.  

РЗИ – Софийска област

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРНОСТ

ДО НАЧАЛНИКА НА РУП – ИХТИМАН
Г-Н ЛЪЧЕЗАР КОЛЕВ
Години наред, ние пенсионерите, настоявахме да има патрулираща гру-

па на територията на пазара в съботен ден, тъй като там се същест-
вуваха предпоставки за кражби и други криминални прояви. С назначава-
нето на г-н Колев ние бяхме приятно изненадани, че на пазара има видимо 
присъствие на представители от органите на реда, които респектират 
и създават чувство на спокойствие. Още повече, гастролиращите кра-
дци разбраха, че са под наблюдение. Доволни сме и от това, че площад 
„Съединение” и зоната около входа на РУП – Ихтиман са почистени и се 
поддържат от истински стопанин.

Благодарим Ви!
От ОбС на пенсионерите – Ихтиман

Дана Янинска, председател

Отидох при Христан Спасов от Ихтиман и го попитах може ли да събере 
трудовия ми стаж от всички предприятия, където съм работил. Той отговори: 
„Разбира се, мога да ти помогна.” 

Изплащателни ведомости имах изпратени  в с. Невестино, архив в Кюстендил 
и на други фирми, дадени за съхранение в цялата страна. Отидохме при нотариус 
Десислава Караджова, направихме пълномощно, бяхме обслужени много културно. 
От проведения ни разговор се уверих, че Христан е отлично позготвен по пенси-
онните въпроси, нещата са му ясни, както се казва, от А до Я. След двегодишен 
упорит труд положен от Христан Спасов, той събра всички необходими докумен-
ти за пенсия, внесе ги в ТП на НОИ и получих добра пенсия. Нека бъде жив, здрав, 
умен, така упорит, дълги години да помага и на други хора. Благодаря му от сърце.

Митко Славеев Николов


