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По повод празника на град 
Ихтиман и по идея на кмета 
г-н Калоян Илиев, за пър-
ви път от 35 години насам 
в нашия град се организира 
лятно кино. Организацията 
и селекцията на филмите 
беше поверена на д-р Деян 
Статулов, кинокритик и ръ-
ководител на театралната 

С камбанен звън започна 
храмовият празник в черк-
вата „Успение Богородич-
но” в Ихтиман. Кметът на 
община Ихтиман г-н Кало-
ян Илиев със семейството 
си и зам.-кметовете г-жа Да-
ниела Митева и инж. Тони 
Кацаров наред с миряните, 

На 9 август бе подписан 
договор за покупка на анес-
тезиологичен апарат в ком-
плект с изпарител за Севоф-
луран, лекарствен продукт 
за заспиване и поддържане 
на дълбок и безболезнен 
сън докато тече хирургична 
операция. Анестетикът за 
инхалация ще се подава към 
пациента през специална 
маска за вдишване.

На 16 август кметът на 
Община Ихтиман г-н Ка-
лоян Илиев и зам.-кметове-
те г-жа Даниела Митева и 
инж. Тони Кацаров посети-
ха Хирургично отделение в 
„МБАЛ – Ихтиман”, където 
бе въведено в експлоатация 
устройството за анестезия 
CATO на фирмата Dräger 
Medical. Работната станция 
за мобилна анестезия е на 
стойност 12 600 лв., сума 
осигурена от бюджета на об-
щината.

Кметът подчерта, че оси-
гуряването на висококачест-
вена специализирана меди-
цинска дейност в болницата 
може да се постигне чрез по-
добряване на материалната 
база, за да се достигнат ев-
ропейските стандарти. Това 
е част от политиката ни за 
инвестиране в здравеопаз-
ването и от голямо значение 
за населението в общината – 
добави още той.

С благодарност към об-
щинското ръководство се 
обърнаха д-р Димитър Ян-
ков, началник на хирургич-
ното отделение и д-р Ивка 
Георгиева, управител на бол-
ницата.

Мобилната станция за 
анестезия е с възможност 
за автоматична вентилация 
(IPPV), синхронизирана, 
периодична, задължителна 
вентилация (SIMV), ръч-
на вентилация и спонтанна 
вентилация. Тя разполага с 
мониторингови функции за 
налягане, поток, кислород-
на концентрация, O2, N2O, 
автоматично регулиране на 
нивата на алармата за авто-
матична вентилация.

група „Фантазия”.  Беше ре-
шено прожекциите да бъдат 
на нови български игрални 
филми, комедията „Летов-
ници” на режисьора Ивай-
ло Пенчев и дебютния ре-
жисьорски филм на актьора 
Асен Блатечки – „Бензин”. 
„Летовници” е съвременна 
комедия, която се фокусира 

дошли в ранния час, също 
запалиха свещ. Тук се сте-
коха стотици вярващи, за да 
присъстват на Божествена-
та Света литургия и водос-
вета за здраве, отслужени 
от Архиерейския намест-
ник ставрофорен иконом 
Йосиф Серев и протойерей 
Виталий Велков. „Няма съ-
временна българска дума, 
която съвършено да съот-
ветства на църковнославян-
ската „успение”. Успението 
е звеното, което свързва 
Христовото възкресение с 
всеобщото възкресение в 
последния ден. Успението е 
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върху серия от недоразуме-
ния на няколко човека, ре-
шили да прекарат лятото на 
почивка на морето. Комеди-
ята печели с остроумен ди-
алог и талантливи актьори 
като Анета Сотирова, Ста-
нимир Гъмов, Китодар То-
доров, Филип Аврамов, Ва-
сил Банов, Герасим Георгиев 
– Геро, Малин Кръстев и др. 
Миналата година на фести-
вала на българското играл-
но кино „Златна роза” във 
Варна, филмът спечели На-
градата на публиката. Вто-
рата вечер на лятното кино 
бе поверена на екшън-дра-
мата „Бензин”. Очакванията 
бяха за български вариант 
на „Бързи и яростни”. За 
съжаление, режисьорският 
опит на звездата Асен Бла-
течки да смеси два жанра 

противоположно на смър-
тта, чуждо на безпросвет-
ния сън, несъвместимо с 
тлението, по-извисено дори 
от упокоението. То не е 
просто разделяне на душа-
та от телесната й обвивка, 
а залог за онова вечно, бла-
годатно и нетленно съеди-
нение на душа и тяло, кое-
то представлява пълнотата 

Празничните прояви, посветени на светлия християнски празник Успение Богородично продължиха повече от седмица. В тези дни, изпълне-
ни с народно веселие, настроение и усмивки, ние почитаме Светата дева Мария като покровителка на семейното огнище и на майчинството. 
15 август е избран и за празник на град Ихтиман. Отбелязван с прекъсвания през годините, с решение на Общински съвет от януари 2012 г. 
до сега, ежегодно Община Ихтиман и Народно читалище „Слънце” подготвят и осъществяват различни инициативи. 

И днес имаме особено дълбока потребност да вярваме и да се молим на Майката Застъпница на човешкия род. Да се молим да бъдем 
по-добри, по-човечни, по-чисти в сърцата си, в умовете и в делата си.

не беше особено сполучлив. 
Въпреки това, не липсваха 
каскади, любовни сцени и 
ръкопашен бой, които да 
компенсират големите оч-
аквания към филма, който 
тази година имаше над 100 
000 зрители.

Поради големия интерес 
към лятното кино, вече има 
идея, прожекциите да се 
превърнат в традиционни, 
като през есента и зимата 
да се пренесат в големия са-
лон на читалището. Отново 
програмата ще се фокуси-
ра върху нови български 
игрални филми, като след 
всяка прожекция ще има 
среща-разговор с техните 
автори и звездите, които иг-
раят в тях. 

д-р Деян Статулов

на човешкото същество, за 
което човекът е създаден и 
което наричаме безсмъртие. 
Успение и възкресение не са 
отделни, а взаимодопълва-
щи се понятия.”

НОВ АНЕСТЕЗИОЛО-
ГИЧЕН АПАРАТ ЗА 

„МБАЛ – ИХТИМАН”
ИХТИМАН ОТБЕЛЯЗА ПРАЗНИКА СИ
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В късния следобяд Исто-
рически музей в град Ихти-
ман отвори гостоприемно 
врати по повод откриване 
на фотоизложба на млади 

Рок концертът в петъчната 
вечер преди официалните 
празнични концерти стана 
традиция за Ихтиман. На 
Централния площад пред 
откритата сцена направи 
впечатление присъствието 
на няколко поколения фе-
нове на тази музика. Сборна 
формация от местни музи-
канти и изпълнители започ-
на с кавър версии на извест-
ни и любими за публиката 
песни. Група „Лавина”, добре 
позната в града, която по-
ставя началото на изявите 
си през октомври 2000 г., съ-
браха бурни овации. 

таланти. Към присъства-
щите се обърна г-жа Велина 
Минева, директор на музея:

„Уважаеми дами и госпо-
да, 

Уважаеми г-н Илиев, кмет 
на Община Ихтиман, 

Днес, на един от най-ху-
бавите църковни празници, 
сме се събрали, за да пред-
ставим изложба на двама 
талантливи наши съграж-
дани - Анита Вакарелийска 
и Веселин Митков. Това за 
тях е една от първите им 
фотоизложби в Ихтиман. 
Те представят всичко онова, 
което са видели през своя 
фото обектив по един по-

„Ди Ай Би” творят заедно 
от две години и представиха 
нови авторски парчета.

 „До момента, тази вечер 
той сякаш бе „Невидим”. 
Преди малко каза „Давам 
всичко за вас (теб)”! Ако ис-
кате наистина да го видите, 
трябва да повярвате, че „Има 
рай” – по този своеобразен 
начин водещият на вечерта 
Крум Раков представи звез-
дата на българската поп-му-
зика Владимир Ампов, по-
известен с артистичния си 
псевдоним Графа. 

Имахме възможността да 
чуем най-известните му пар-

15 август 2017 г.

18 август 2017 г.

различен начин. Показват 
ни как си играят с цветове, 
нюанси , сенки. Разкриват 
ни един свят, покрай който 
ние минаваме, но не го забе-
лязваме. 

Горда съм и от факта, че 
Анита е моя възпитаничка - 
тя е член на кръжока „Фолк-
лор, краезнание и етногра-
фия” към Историческия 
музей и вече работим с нея 
около осем години. Госпо-
дин Митков не го познавам 
толкова добре, но ми напра-
виха огромно впечатление 
негови снимки в социал-
ните мрежи. Предложих на 
госпожа Даниела Митева, 
зам.-кмет на Община Ихти-
ман, да направим изложба 
и да запознаем обществото 

чета, както и песента „Мо-
менти“, която звучи в ри-
алити сериала „София - ден 
и нощ” и оглавява класаци-
ите на музикалните радиа. 
„С текста искам да накарам 
хората да ценят, да прежи-
вяват и помнят моментите в 
живота. Надявам се силният 
заряд, който песента носи, 
да им даде енергия и усеща-
не за добро”, сподели Графа. 
Изпълнителят бе на сцена-
та заедно с музиканта Васе-
то Крумов (китара), който 
участва и в турнето след го-
лемия успех на концерта му 
в зала „Арена Армеец”. Така, 
заедно с участието на ихти-
манските рок-групи, мно-
гобройната публика имаше 
удоволствието да види ве-
ликолепния му концерт и в 
центъра на Ихтиман.

Със сборната формация 
от добри приятели, събра-
ли се специално за празника 
на града, завърши една въл-
нуваща вечер, посветена на 
поп и рок музиката.

с техния талант. Тя прие ра-
душно предложението ми и 
ето днес ние откриваме тях-
ната съвместна изложба. 

Искам да благодаря на 
всички, които са тук и под-
крепят тези две деца. Искам 
също да благодаря за помо-
щта на Деян, Дани и Сашо. 
На вас, скъпи фотографи 
желая тази изложба да оби-
коли цяла България, а след 
това да прескочи и грани-

цата ни. Успех във всичко и 
занапред!” 

Изложбата ще бъде отво-
рена за посещения и през 
месец септември.
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Кулинарно шоу и сутре-
шен концерт, посветени на 
празника, привлякоха инте-
реса на ихтиманци и гости 
на града. Великолепният ак-
тьор, майсторът на сценич-
ното, но и на кулинарното 
изкуство Ути Бъчваров бе 
приветстван с „Добре до-
шъл” още в седем часа су-
тринта. На площада в ран-
ното утро той бе посрещнат 

Вечерната празнична про-
грама започна с темпера-
ментни български народни 
танци, изпълнени от Тан-
цов състав „Средногорски 
полъх” с ръководител Ма-
риела Иванова и хореограф 
Десислава Иванова. Кон-
цертът продължи с Танцов 
ансамбъл „Слънце”,чиито 
ръководители Анелия Ней-
кова и Владислав Василев, 
заедно с танцьорите бяха 
подготвили впечатляваща 

от организаторите с баница 
и „люта ракийка”. Кметът на 
Община Ихтиман г-н Ка-
лоян Илиев също бе тук и 
пръв публикува снимки с 
талантливия готвач.

Човекът, който създава 
настроение и предизвиква 
удоволствие от готвене-
то, който влага фантазия и 
оригиналност в представя-
нето на своята продукция 

програма. Видяхме и чу-
хме чудесните изпълнения 
на Вокална група „Солей”, 
ръководена от Вероника 
Христова, които отново 
развълнуваха всички с из-
пълненията си. 

На сцената се качи ак-
тьорът Георги Мамалев, 
който пое ролята на водещ. 
След концерта на читалищ-
ните състави за официал-
ната част и тържествения 
водосвет на сцената заеха 

заслужи много аплодисмен-
ти от събралото се множе-
ство на площада. Маестро 
Ути Бъчваров разкри ре-
дица тайни за приготвяне-
то на вкусен курбан, като 
не пропусна и добавянето 
на „черно пиперче”. Дори 
на моменти се съветваше с 
публиката - как да се спаз-
ва балансът на вкуса, дали 
е достатъчно добавянето на 
подправки. В същото време 
течеше празничен концерт 
с участието на Танцовия 
ансамбъл „Слънце”, Тан-
цов състав „Средногорски 
полъх”,Вокална група „Со-
лей”. С аплодисменти бяха 
посрещнати и неувяхващи-
те ентусиастки от мажоре-
тен състав при общински 
пенсионерски клуб „Гранд 
Мадърс”.

На финала на празника 
вкусното ястие бе осветено 
от протойерей Виталий в 

своите места г-н Николай 
Начев, председател на Об-
щински съвет – Ихтиман, 
кметът на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев, зам.-кме-
товете г-жа Даниела Митева 
и инж. Тони Кацаров и гос-
тите, дошли по случай праз-
ника на Ихтиман: г-жа Галя 
Георгиева и г-н Николай 
Николов, заместник област-
ни управители на Софийска 
област, г-н Росен Коцев, ди-
ректор „Областна дирекция 
София-област” към Дър-
жавен фонд „Земеделие”, 
г-жа Кристина Стойкова, 
директор „Областна дирек-
ция „Земеделие” Софийска 
област, инж. Милко Хри-
стов, директор „Регионална 
дирекция на горите - София 
област”, г-н Радостин Радев, 
кмет на Община Костенец.

Прочетени бяха поздра-
вителни адреси от прези-
дента на Република Бъл-
гария Румен Радев и от 
министър-председателя на 
Република България Бойко 
Борисов. Освен тях, бяха 
получени поздравления и 
от Областния управител на 
Софийска област Илиан То-
доров, от кмета на Община 
Елин Пелин Ивайло Си-
меонов, кмета на Община 
Ботевград Иван Гавалюгов, 
от името на Синдиката на 
българските учители - Янка 
Такева, , от името на Сдру-
жение на югозападните об-
щини – Любица Томова.

на стр. 4

присъствието на кмета г-н 
Калоян Илиев и зам.-кмето-
вете г-жа Даниела Митева и 
инж. Тони Кацаров. 

Започна раздаването на 
курбана за здраве и благо-
получие, и всеки, който по-
жела, се нареди, за да полу-
чи порция. „Количеството 
е достатъчно и ще има за 
всички” – успокои г-н Бъч-
варов. 

Така и беше!
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от стр. 3
Г-н Калоян Илиев, кмет на 

Община Ихтиман поднесе 
празнично приветствие:

„Уважаеми съграждани, 
скъпи гости,
Приемете най-сърдечни 

поздрави от името на ръ-
ководството на Община 
Ихтиман по случай свет-
лия християнски празник 
и празник на град Ихтиман 
„Успение Богородично”!

Бъдете горди със своя 

град – град с история и слав-
но минало, богата култура и 
традиции, и все така бъдете 
устремени към неговото по-
добро бъдеще. Убеден съм, 
че ще продължим заедно да 
работим за града ни, защото 
всички носим отговорност-
та за бъдещето му.

Нека емоцията на днеш-
ния празник ни зарежда със 
здраве, мъдрост и вяра, сила 
и воля, дух и единство за ут-
върждаване на авторитета 
и просперитета на нашия 
град с единствена мисъл – 
за доброто и достойното му 
бъдеще!

Пожелавам ви крепко 
здраве, много радост, успе-
хи и нека Света Богородица 
да пази и закриля нас и гра-
да ни!

Честит празник!”
Вълнуващата вечер про-

дължи с Георги Мамалев 
- много усмивки, веселие и 
смях предизвика актьорът, 
който забавлява всички, 
събрали се на Централния 
площад, представяйки свои 
скечове и песни. Много-
бройната публика се зарад-
ва и на изпълненията на чу-
десния естраден дует Ваня 

Костова и Боян Михайлов. 
Звездите на българската 
естрада и техните песни за 
истинската любов, за чо-
вешките мечти и терзания 
развълнуваха присъства-
щите. 

Вечерта завърши с ис-
тинско народно веселие - с 

народна музика и много хо-
роводни изпълнения, пред-
ставени от обичаната от 
поколения българи певица 
Славка Калчева. А в късни-
те часове небето бе озарено 
от традиционната празнич-
на заря.

Община Ихтиман и Народно читалище „Слънце - 1879“ отправят благодарности към фирмите „Алмагест”, „Трейс Ипома”, 
„АЛС България”, магазин ЦБА, „Нивел Строй”, ЕТ „Иван Терзийски”,и към г-н Валентин Галчев, г-н Иван Милчев, г-н Борислав 
Бичев, г-н Ангел Илов, г-н Радослав Петров, които подпомогнаха финансово осъществяването на празника.

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

90-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА ВАСИЛ ДИМИТРОВ

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.)
„ХОЛИД” ЕООД, с ЕИК 202374415 

с адрес: с. Маноле, община Марица, област Пловдив, Свинекомплекс Маноле № 3
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Разширение на Комплекс от птицеферми за отглеждане на патици с битово-адми-

нистративна сграда” в поземлен имот с номер 061178 в землището на село Полянци, 
община Ихтиман с ЕКАТТЕ 57443, община Ихтиман, област София, находящ се в мест-

ността „Ташол”.
За контакти: Димитър Динков

Тел. 0892/ 721 - 722
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” 

№ 136, ет. 10, e-mail:risv@riew-sofia.org

По време на жътвената кампания може да се получи аварийна ситуация свързана с излизане от 
строя на някоя от участващата в прибирането на реколтата техника. Същата може да се окаже в 
блока и да се наложи извършване на ремонтни дейности на място. Това обаче е свързано с опасност 
от възникване на пожар.

За да се предотвратят нежелани последици трябва да се спазват определени противопожарни пра-
вила:

- По възможност осигурете изкарване на техниката от житния блок на пожарообезопасена площадка 
на разстояние минимум 50 метра от посевите, фуражите и леснозапалими материали.

- При възникване на авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на зе-
меделската техника от мястото на аварията е необходимо преди да се пристъпи към ремонтните 
дейности да се почисти техниката и района от посевите и се извърши изораване, в радиус 50 метра 
на ивица с широчина най-малко 10 метра. За предстоящите ремонтни дейности е необходимо да се 
информира РСПБЗН-Ихтиман.

Н. Найденова, мл. инспектор, РСПБЗН-Ихтиман

На 27.07.2017 г. учителите-пенсионери, членове на клуб „Младост 2”, на поред-
ното си месечно събиране, тържествено чествахме 90-ия рожден ден на г-н Васил 
Димитров – директорът, посветил 22 години от трудовата си дейност в сфера-
та на просветата, отдал душата и сърцето си за обучението и възпитанието на 
подрастващите, за издигане авторитета на училището и учителите, за градежа на 
училищното образование на родния край, за който пише:

„Птиците летят към старите гнезда,
Хората копнеят по родните места.
Мисли и чувства напират в мен
За земния кът дето съм роден.
Сини небеса, гористи висоти,
Стръмни пътеки, природни красоти,
Песни на птици, потоци пенливи
И на щурците в златисти ниви!”
На тържеството присъстваха г-жа 

Даниела Митева, зам.-кмет на Община Их-
тиман и г-жа Дана Янинска, председател 
на Общински съвет на пенсионерите. С 
много топли думи, с признателност и бу-
кети поздравиха г-н Васил Димитров. Учи-
телите-пенсионери се редяха на опашка, за 

да му поднесат поздравленията си. Развълнуван, но с патос, г-н Димитров се обърна 
към нас: „Гордея се със своя принос за развитието на родния край, за обучението и 
възпитанието на подрастващите. Ние бяхме хора на ентусиазма и съзиданието. Жи-
вяхме с идеята и надеждата, че ще преобразим страната, за което вложихме голяма 
амбиция и енергия, затова силно почувствах болката от стихийната разрушителна 
сила на някои псевдореформатори в образованието днес!”. За себе си каза: „Макси-
мално самокритичен бях, търсех вината първо у себе си, винаги бях кратък, ясен и 
съдържателен, разчитах на добрия тон, а не „четене на морал”. До 85 години опитах 
от всичко, но с мярка. По-добре да желаеш, а не да притежаваш – това е стимул за 
движение към по-добро. Моята максима е „Уважение за уважение, обич за обич”. Най-
доброто наследство за мен е доброто име, децата ми да се гордеят с мен. Ако е 
останала някаква следа от мен, тя е в сърцата на хората!”.

Уважението и признателността си към г-н Васил Димитров изразихме чрез по-
здравителен адрес, в който се казва:

„Вие оставихте дълбока диря след себе си, участвайки активно в градежа на учи-
лищното образование на Ихтиман като желан и авторитетен учител, 14 години ди-
ректор на СОУ „Христо Ботев”, 8 години ръководител на просветата и културата в 
общината… Удостоен с много награди: Ордените „Кирил и Методий” III и II степен, 
званията „Заслужил строител на град Ихтиман”, „Почете гражданин на град Ихтиман”, 
Знакът на града и др… Вие бяхте и сте за нас пример за подражание. Вие сте прекра-
сен пример и за бъдещите поколения! Нека Бог Ви благослови със здраве и дълголетие 
да Ви дари!”

Л. Фетфаджиева

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


