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На заседание на Общин-
ски съвет – Ихтиман, про-
ведено на 28.07.2017 г., 
след приемане на графика 
за работата през м. сеп-
тември, председателят на 
ОбС г-н Николай Начев 
информира своите коле-
ги за резултатите от двете 
декларации,инициирани от 
общинска администрация, 

В Капиталовата програ-
ма на Община Ихтиман са 
предвидени две направле-
ния във връзка с пътната 
мрежа – основен ремонт и 
текущ ремонт. 

„Основен ремонт ще се 
извършва на пет улици, 
като „Булаир” и „Люлебу-
ргас” са готови в по-голя-
мата си част, а в момента 
се извършват дейности по 
асфалтиране на шосе и тро-
тоари на „Г. Раковски”, „Ка-
лето” и „Иглика” – уточни 
инж. Тони Кацаров, зам.-
кмет на Община Ихтиман. 
Текущите ремонти на глав-
ните улици, които са с по-
висока степен на движение, 
вече са приключени, вклю-
чително и пътя за Мотел 
– Ихтиман и Околовръст-
ния път, които са участъци, 

редактирани, одобрени и 
изпратени от Общински съ-
вет. Декларациите бяха пуб-
ликувани в миналия брой 
на изданието и както знаете, 
са изпратени до кабинета 
на министър-председателя, 
Министерство на енергети-
ката, омбудсмана, предсе-
дателя на КЕВР, областния 
управител на Софийска об-
ласт, председателя на УС на 
„ЧЕЗ Електро България” АД, 
Комисия за защита на по-
требителите, Министерство 
на околната среда и водите, 
директора на „ВМВ - Метал” 
ЕООД, който към момента 
управлява ЧЛЗ и съответно 
подстанцията, която е соб-
ственост на „Еврометал” 
ООД.

„Три са институциите, 
които откликнаха на наши-
те декларации – каза г-н На-
чев, като ги посочи - Коми-
сията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР), Минис-
терство на енергетиката и 
Министерство на околната 
среда и водите.

От КЕВР, представлявана 
от г-н Георги Златев, член 
на комисията, получихме 
копие на писмо, изпрате-
но до ЧЕЗ и до „ЕСО” АД 
(Електроенергиен системен 
оператор)с въпроси, свър-
зани със собствеността на 
подстанцията, състоянието 
й, информация за изключ-
ванията и средно напреже-
ние, довеждащи до смуще-
ния в електрозахранването 
на клиентите на територия-
та на Община Ихтиман и 
причините за честите пре-
късвания като резултат от 
проблеми в съоръженията 
на подстанцията и съоръже-
нията на разпределителната 
мрежа. Бяха ни изпратени 
и отговорите на „ЕСО” АД 
и ЧЕЗ до Комисията, с кои-

то искам да ви запозная. С 
отговора на „ЕСО” АД се 
потвърдиха нашите опасе-
ния за лошото състояние 
на подстанцията. Цитирам: 
„Съгласно така подписани-
те договори, „ВМВ - Метал” 
ЕООД носи отговорност 
при прекъсване или влоша-
ване на преноса на електри-
ческа енергия до външни 
клиенти, които са захранени 
от уредбите на подстанция 
„ЧЛЗ – Ихтиман”. Състоя-
нието на съоръженията в 
подстанцията е много лошо. 
Нееднократно са уведомя-
вани , „ВМВ - Метал” ЕООД 
и „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария” АД за лошото със-
тояние и необходимостта 
от мерки за подобряване”. 
И по-надолу в писмото-от-
говор до КЕВР Г-Н Иван 
Йотов, изпълнителен ди-
ректор на „ЕСО” АД пише: 
„На заседание на Постоянен 

технически съвет, проведе-
но на 13.12.2016 г., е взето 
решение за изграждане на 
обект подстанция „Ихти-
ман” 110/20 kV. Приет и одо-
брен е идеен проект за нова-
та подстанция”. Като срок за 
завършване на обекта е по-
сочен декември 2020 г.

Имаме копие на отговор и 
от „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария” АД, в което се казва: 
„Подстанция „Ихтиман” 
не е собственост на елек-
троразпределителното дру-
жество и поддържането и 
управлението на същата не 
се извършва от ЧЕЗ Разпре-
деление България” АД. Под-
държането и обслужването 
на подстанцията следва да 
се осъществява за сметка на 
собственика й, от обучен и 
квалифициран за това пер-
сонал” т.е. „ВМВ - Метал” 
ЕООД.                        на стр. 2

попадащи в регулацията на 
града”.

До есента трябва да бъдат 
завършени и пътищата Их-
тиман – с. Стамболово, с. 
Веринско – с. Борика, как-
то и шосето от „Форнетти 
България” ЕООД през ЖП 
гара Ихтиман до петролна-
та база на „Лукойл Бълга-
рия”. 

„За първи път, откакто са 
направени детските гради-
ни в града, сега се обновя-

ват асфалтовите площадки 
на „Гьончо Белев”, „Здра-
вец” и „Радост” с финанси-
ране от общинския бюджет 
– подчерта инж. Кацаров. 
Общата сума за основни и 
текущи ремонти възлиза на 
около 540 хил. лв. с ДДС, 
които идват от Държавни-
те капиталови субсидии, а 
около 200 000 лв. с ДДС за 
заделени от местния бю-
джет” – обобщи заместник-
кметът инж. Тони Кацаров.
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Велопоход до село Полянци

„Зелената инициатива” на 
Център за бъдещо развитие 

Чудесната лятна инициа-
тива на „Център за бъдещо 
развитие” бе подкрепена с 
участие на десетки добро-
волци на велосипеди! „Целта 
на дейността е да пристрас-
тим децата към нещо полез-
но, като заменим вредните 
зависимости с положител-
ни емоции. Създаването на 

Чудесната лятна инициа-
тива на „Център за бъдещо 
развитие” бе подкрепена 
с участие на десетки до-
броволци на велосипеди! 
„Целта на дейността е да 
пристрастим децата към 
нещо полезно, като заменим 
вредните зависимости с по-
ложителни емоции. Създа-
ването на нови приятели с 
карането на колело е също 
толкова значимо, колкото 
и ефективността на колоез-

от стр. 1
Относно честото спиране 

на тока четем: „От напра-
вения анализ на причините 
за прекъсванията на елек-
трозахранването на терито-
рията на Община Ихтиман 
се установи, че същите са в 
резултат на лоши метеоро-
логични условия, преходни 
повреди в мрежата, повреди 
в чужди съоръжения, пла-
нирани ремонтно-експло-
атационни дейности, опе-
ративни превключвания, 
строителни изкопни работи, 
повреди в кабелни линии 
средно напрежение. Обръ-

щаме внимание, че за м. юни 
2017 г. прекъсването на елек-
трозахранването в резултат 
на възникнали нередности в 
подстанция „Ихтиман” е за 
4 часа по извод 20 kV „Цен-
тър” от общ времеви интер-
вал на прекъсванията за ме-
сеца 6 ч. и 30 минути.”

И ако трябва да обобщя 
– продължи г-н Начев – 
прекъсванията са незначи-
телни и в резултат на обек-
тивни причини, и ЧЕЗ няма 
за това вина. Но когато спре 
електрозахранването и то 
за продължително време, 
както наскоро, жителите на 

общината недоволстват с ос-
нование и търсят виновник 
– най-често го намират в ли-
цето на кмета и общинската 
администрация…

Бих искал да ви инфор-
мирам, че и Министерство 
на енергетиката обърна 
внимание на нашите декла-
рации. Заместник-минис-
търът Красимир Първанов, 
с когото разговарях, обеща 
да направи нужното за уста-
новяване на действителното 
състояние на подстанцията, 
изготвяне на съответен до-
клад, за чиито резултати ще 
бъдем информирани свое-

временно.
За пречиствателната стан-

ция получихме копие от 
писмо на началника на по-
литическия кабинет на зам.
министър-председателя по 
икономическата и демо-
графска политика г-жа Ма-
рияна Николова. В него се 
разпорежда „в най-кратък 
срок да бъде извършена про-
верка по компетентност”, 
като за резултата и предпри-
етите действия уведомите 
г-н Начев – председател на 
Общински съвет гр. Ихти-
ман, както и г-н Симеонов, 
заместник министър-пред-

седател по икономическата и 
демографска политика”, ад-
ресирано до началниците на 
политическите кабинети на 
министъра на околната сре-
да и водите и на министъра 
на регионалното развитие и 
благоустройството.

Колеги, очакваме развитие 
и по нерешените проблеми с 
пречистването на отпадните 
води на територията на Об-
щина Ихтиман” – завърши 
обръщението си към об-
щинските съветници пред-
седателят на Общински съ-
вет - Ихтиман г-н Николай 
Начев.
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Проект „Последвай ме навън / 
Follow me outside”

НПО „Център за бъдещо развитие“

нови приятели с карането 
на колело е също толкова 
значимо, колкото и ефектив-
ността на колоезденето като 
вид физическо упражнение. 
Карането на колело е спорт, 
чрез който се стимулира от-
делянето на ендорфин и по 
този начин влияе добре на 
здравето” – споделиха мла-

дежите от неправителстве-
ната организация.

денето като вид физическо 
упражнение. Карането на 
колело е спорт, чрез който 
се стимулира отделянето на 
ендорфин и по този начин 
влияе добре на здравето” 
– споделиха младежите от 
неправителствената орга-
низация.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на

младежта и спорта

„ПОСЛЕДВАЙ МЕ НАВЪН
FOLLOW ME OUTSIDE“

НПО 
„ЦЕНТЪР ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ“

Национална програма за изпълнение на младежки дейности 
по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017 г.

Направление „Активизирай младите“

НПО „Център за бъдещо развитие“ 
ви кани да участвате в 

„Чувствам се лек като перце”. 

На 13.08.2017 г.  
заповядайте заедно да играем федербал. 

Могат за участват доброволци от 15 г. до 29 г. 
Инициативата е част от проект 

„Последвай ме навън/ Follow me outside“ 
За информация: страницата ни във facebook

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на

младежта и спорта

НПО „Център за бъдещо развитие“ 
ви кани да участвате в

„Селфи с най-добрия ми приятел“. 

Могат за участват доброволци от 15 г. до 29 г. 
Инициативата е част от проект 

„Последвай ме навън/ Follow me outside“ 
За информация: страницата ни във facebook

„ПОСЛЕДВАЙ МЕ НАВЪН
FOLLOW ME OUTSIDE“

НПО 
„ЦЕНТЪР ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ“

Национална програма за изпълнение на младежки дейности 
по чл. 10А от Закона за хазарта за 2017 г.

Направление „Активизирай младите“
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ТЕАТРАЛНА ГРУПА „ФАНТАЗИЯ” СПЕЧЕЛИ 
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ММФИ „МУЗИТЕ”, СОЗОПОЛ 2017

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „БОТЕВ” С ПЪРВИ МЕСТА ОТ 

XXII ДЪРЖАВНИ ИГРИ НА МАЛКИТЕ СЕЛИЩА

Изисквания при прибиране и 
съхранение на житните 

култури и грубите фуражи

„Нашите момчета не до-
пуснаха загуба в срещите 
си и спечелиха първото 
място,а Борислав Въртий-
ски и Любослав Медаров 
получиха индивидуални 
награди за най-добър на-
падател и разпределител. 
Неизвестностите около фи-
нансирането на участието, 
всекидневните тренировки, 
дванадесет часа пътуване с 
влак и още тежки ситуации 
съпътстваха подготовката 
ни за турнира тази година, 
но всичко това избледнява, 
когато постигнеш целта си. 
Специални поздравления 
на всички състезатели за 
проявения характер и по-
казаните волейболни уме-
ния!”

„Прекрасно завърши се-

Спектакълът „Вуйчо Ва-
ньо” от А. П. Чехов е шес-
тата театрална премиера на 
младежка театрална група 
„Фантазия” – Ихтиман. За 
първи път пиесата на Антон 
Павлович се представя от 
толкова млади изпълнители 
на възраст 14-18 г., което е 
предизвикателство както за 
тях, така и за ръководителя 
на групата. След няколко ме-
сеца на анализи, коментари 
и репетиции, на 26 май пре-
миерата се състоя на сцената 

зона за нашия клуб. Моми-
четата до 15 години заеха 
първо място на 22-те игри 
на спортистите от малките 
селища, провеждащи се в 

В разгазгара сме на жъ-
твена кампания 2017 г. В 
тази връзка е необходимо 
да бъдат спазени няколко 
основни правила и изисква-
ния при прибиране и съхра-
нение на житните култури и 
грубите фуражи, а именно:

- при започване на жът-
вата житните култури се 
парцелират на площи за ед-
нодневна работа с противо-
пожарни ивици, широки не 
по-малко от 6 м, изпълнени 
чрез ожънване, отстранява-
не на сламата и изораване.

- пожарозащитните иви-
ци се изпълняват и за отде-
ляне на площите, засети с 
житни култури, от:

1.Горски насаждения, сме-
тища, пчелини, гробищни 
паркове и др.;

2.Автомобилни пътища 
от републиканската и об-
щинската пътна мрежа;

3.От огради на газо-
разпределителни и катодни 
станции, кранови възли и 
съоръжения на магистрал-
ните газопроводи, петро-
лопроводи, газостанции, 
бензиностанции и други 
обекти.

- около съоръженията 
(стълбове, мачтови трафо-
постове и др.) на въздушни-
те електропроводи, преми-
наващи над житни площи, 
се обособяват пожароза-

на читалището в Ихтиман. 
От 8 до 15 юли, театрална-

та група участва за пети път 
в конкурсната програма на 
Международния фестивал 
на изкуствата „Музите” 2017 
в Созопол и спечели Спе-
циалната награда на Фести-
вала, както и наградата на 
Институт „Конфуций” за 
ярки постижения в областта 
на изкуството. Следващата 
представления на „Вуйчо 
Ваньо” ще бъдат в София, 
Велико Търново, Сливен, 

Благоевград и Пазарджик. 
Представлението е под-

крепено от Народно чита-
лище „Слънце- 1879” – Их-
тиман и се осъществява със 
съдействието на Община 
Ихтиман. 

Театрална група „Фанта-
зия” е създадена през 2011 
г към читалище „Слънце 
– 1879” – град Ихтиман. На 
театрално изкуство се учат 
деца, младежи и девойки на 
възраст от 6 до 18 години. 
През годините младежка-
та група има пет премиери: 
„Ромео и Жулиета”, „Тар-
тюф”, „Ревизор” „Да бъдеш 
Хамлет” и „Черна комедия”. 
От 2013 г. е създадена и 
детска школа, която до сега 
представи на публиката 
спектаклите „Червената шап-
чица и приятели”, „Копче за 
сън”, „Приказки по телефо-
на” и други. През годините 
група „Фантазия” изнася и 
тематични коледни рецита-
ли – „Тавански спомен” по 
Валери Петров, „Крилете на 
вестителя” по стихове на Бо-

рис Христов, „Герои и демо-
ни” по повод 180 г. от рожде-
нието на Васил Левски и др.. 
За шест години в школата са 
се обучавали над 50 млади 
таланти. Четирима от тях 
вече са студенти по актьор-
ско майсторство. Ръково-
дител на групата е д-р Деян 
Статулов – кинокритик, 
преподавател по история на 
киното и главен асистент в 
Института за изследване на 
изкуствата, БАН. 

щитни ивици с широчина 
не по-малко от 6 м.

Важно е да се отбележи, 
че тези  изискванията не се 
отнасят за участъци с пло-
щи по-малки от 100 дка, ако 
не граничат с други съседни 
житни блокове или с горски 
насаждения.

При жътва в площ над 100 
дка се осигурява дежурство 
на трактор с водач с прика-
чен плуг с минимална ши-
рочина на захвата 1 м.

При складиране и/или 
съхраняване на открито в 
земеделските земи грубите 
фуражи (слама, сено и др.) 
се обособяват на фигури. 
Те се обособяват на групи 
върху терен, почистен от 
растителни остатъци, като 
разстоянието между фигу-
рите е не по-малко от 15 м, а 
между групите е не по-мал-
ко от 50 м. Тези фигурите  се 
обособяват на разстояние 
не по-малко от 10 м от пъ-
тища и 50 м от горски на-
саждения, като около тях се 
осигуряват пожарозащитни 
ивици с широчина най-мал-
ко 5 м. Машините и съоръ-
женията за обработка на 
зърно и фуражи се разпо-
лагат на разстояние не по-
малко от 10 м от обособени-
те фигури с груби фуражи.

Н. Найденова,
РСПБЗН - Ихтиман

Аспарухово. Във финалната 
среща те постигнаха изклю-
чително трудна победа с 3-2 
гейма над отбора на Тополо-
во, а Лиляна Дерменджий-
ска от ВК „Ботев” получи 
наградата за най-полезен 
състезател на турнира.Това 
е заслужена отплата за тру-
да, който момичетата поло-
жиха в тренировките през 
годината. Браво!”

Текст и снимки: 
www.facebook.com/

volleyclubbotevihtiman



 4                                          Ихтиман

1. Отчет на Бюджета за 2016 г.
2. Предложение за избиране на представител на Община Ихтиман в 
общото събрание на „Сирфан” АД
3. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстано-
вяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски 
земи
4. Закупуване на земеделски недвижим имот - частна собственост в 
землището на с. Вакарел
5. Провеждане на публичен търг за продажба на имот от общинския 
поземлен фонд в землището на с. Полянци
6. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпорежда-
не с имотите - общинска собственост през 2017 г.с имот в землище 
с. Живково 
7. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпорежда-
не с имотите - общинска собственост през 2017 г. с УПИ І-1696 кв. 
84 по РП на гр. Ихтиман
8. Промяна на предназначението от публична в частна общинска соб-
ственост на УПИ ХІІ-233 в кв.19 с площ 720 кв.м по плана на с. 
Пауново
9. Промяна в предназначението на общинско жилище / апартамент /
10. Промяна предназначението на УПИ ІІ-1696 (бивше училище „Ди-
митър Милчев”) в обект за социални дейности
11. Промяна предназначението на парцел І, в кв.8 по плана на с. Бо-
рика ( училище със спортен терен) в обект за административна дей-
ност - кметство   
12. Приемане на стратегия за личностно развитие в Община Ихтиман
13. Съществуване на маломерни паралелки в ОУ „Христо Смирненски” 
с. Вакарел
14. Включване на СУ „Христо Ботев” и ОУ „Димчо Дебелянов” в списъка 
на средищни училища на територията на Община Ихтиман за учебна-
та 2017/2018 г.
15. Допускане изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП на имот № 046470 
местността Герена, землище с. Живково
16. Допускане изработване на ПУП-ПЗ и външни връзки за инфраструк-
тура за имот № 000089, землище с. Венковец
17. Одобряване проект за ПУП-ПЗ за ПИ 10029.741.005, местността 
Могилата,землище с. Вакарел
18. График за работата на ОбС през м. септември 2017 г.

На 05.09.2017 г. / вторник / от 16.00 ч. ПК „Икономическа” и ПК „Юри-
дическа”;
На 08.09.2017 г. / петък / от 14.00 ч. Извънредна сесия на ОбС. 

На 20.09.2017 г. / сряда / от 16.00 ч. ПК „Образование”, ПК „Спорт и 
социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 21.09.2017 г./ четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Общинска собственост”, 
ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по строителството”;
На 29.09.2017 г. / петък / от 14.00 ч. СЕСИЯ.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
28.07.2017 г.

О Б Я В А

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

„ТРЕЙС ИПОМА” АД е част от международната компания „Трейс 
Груп” - основана в Гърция през 1977 г.

Д-р Цветко Цветков, 
специалист вътрешни болести и гастроентерология, извършва гастроинтес-

тинална ендоскопия с/без анестезия, абдоминална и доплерова ехография. 
Прегледите ще се извършват всеки четвъртък 

в бившия кабинет на д-р Хаджийска. 
Телефон за връзка: 0899/ 48-67-55.

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.)
„САМИ МИЙТ БГ” ЕООД, с ЕИК 200303323

с адрес: с. Живково 2065, община Ихтиман, м. Картала, обект Птицеферма
СЪОБЩ АВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Разширение на Комплекс от птицеферми за отглеждане на патици с битово-админи-
стративна сграда” в поземлен имот с номер 052169 в землището на село Живково, 

община Ихтиман с ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман-селска, област София, находящ се в 
местността „Картала”.

За контакти: Румен Манойлов
Тел. 0899/ 141-326

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

11 /ПЕТЪК/ И 12 АВГУСТ /СЪБОТА/
ЛЯТНО КИНО НА ОТКРИТО

безплатни прожекции на български филми
11 август – „Летовници” (2016 г.), реж. Ивайло Пенчев

12 август – „Бензин” (2017 г.), реж. Асен Блатечки
21:00 ч. Централен площад

15 АВГУСТ /ВТОРНИК/
БОЖЕСТВЕНА СВЕТА ЛИТУРГИЯ И ВОДОСВЕТ
8:00 ч. Градски храм „Успение Богородично”

ОТКРИВАНЕ НА ФОТОИЗЛОЖБА
17:00 ч. Исторически музей

18 АВГУСТ /ПЕТЪК/
КОНЦЕРТ НА ВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА И 

РОК-ГРУПИ ОТ ИХТИМАН
19:30 ч. Централен площад

19 АВГУСТ /СЪБОТА/
ДНЕВНА ПРОГРАМА

КУЛИНАРНО ШОУ НА УТИ БЪЧВАРОВ 
И ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ НА ТАНЦОВ СЪСТАВ „СРЕДНОГОРСКИ 

ПОЛЪХ” И ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СЛЪНЦЕ”
10:30 ч. Централен площад

РАЗДАВАНЕ НА КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
12:00 ч. Централен площад

ВЕЧЕРНА ПРОГРАМА
КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪСТАВИ 

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СЛЪНЦЕ” И ВОКАЛНА ГРУПА „СОЛЕЙ”
ОФИЦИАЛНА ЧАСТ И ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА С УЧАСТИЕТО НА 
АКТЬОРА ГЕОРГИ МАМАЛЕВ

ВАНЯ КОСТОВА И БОЯН МИХАЙЛОВ
СЛАВКА КАЛЧЕВА
ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ

19:00 ч. – 23:00 ч. Централен площад

С повече от 2 000 служители, нашата група присъства в над 80 страни.
В България тя започва работа през 2000 г. и до 2015 г. работи само в София. 
През май 2015 г. разширява дейността си и част от производството е пре-
местено в гр. Ихтиман. 

Продуктите, които разработваме и произвеждаме: 
* фабрика в гр. Ихтиман - гъвкави опаковки за насипни товари – биг бегс; 

* фабрика в гр. София

- твърди опаковки за различни видове храни – от кисело мляко, през сирене, 
сладолед, салати, до конфитюри и рибни специалитети;
- каси за селското стопанство, за най-популярните марки бира и безалкохолни 
напитки.
Във връзка с разширяване на дейността си на територията на гр. Ихтиман 
търсим да назначим:
1. Механик в отдел „Техническа поддръжка”
2. Окачествител 
3. Машинен оператор в отдел „Кроене и печат”
4. Машинен оператор в отдел „Опаковка”
5. Общ работник
За повече информация или кандидатстване:
- можете да потърсите г-жа Мария Кьосева - от понеделник до петък 
на тел.: 02 / 4186536
- или да изпратите съобщение на ел. адрес: m.kioseva@ipoma.com
Забележка: в периода 14.08. - 27.08.2017 г. фабриката в Ихтиман затваря за 
лятна ваканция.

ПРАЗНИК НА ГРАД ИХТИМАН 
„УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”

П Р О Г РА М А


