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Искра, що никога 
не гасне. . .

ЧЕСТИТО НА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ 

СТАМБОЛОВО

ЗА ОТЕЦ ИВАН ОТ 
НОВИ ХАН И . . .ОЩЕ 

НЕЩО

  "Ние, християните, се  кланяме на Бог – слово. Това е един-
ственият начин животът да добие смисъл, да получи ценностно 
измерение и нещо повече – да има минало и бъдеще, въобще да 
се състои като човешки живот.
    Четенето в съвременния свят е най-интензивния контакт със 
словото, което значи и с Бога..."

   Възкресение Христово, Пасха, Ве-
ликден – това е най-големия, най-тър-
жествения празник на Христовата 
Църква! Защото ни благовести побе-
дата на Христа над смъртта, изку-
плението от греха и вечното спасе-
ние.

 Днес тържествуват вярата, на-
деждата и любовта! Това е ден на 
свято веселие и особена радост. Тоя 
ден е Господ сътворил: да се зарадва-
ме и да се развеселим в него.

 Днес всяко творение възпява Въз-
кресението – ангелите на небето, 
човеците на земята и цялата приро-
да. Днес е прославата на доброто и 
гибелта на злото и неговите служи-
тели.Днес е тържество на добрите 
думи и сърца.

 Днес Господ благодатно ни озаря-
ва с радостта на Възкресението Си. 
В днешния пресветъл ден на Възкре-

сението , светата Църква приканва 
своите верни чада да забравят труд-
ностите и несгодите в живота и да 
издигнат с надежда поглед към Въз-
кръсналия от мъртвите Господ Иисус 
Христос, да Го възхвалят и да молят 
да преминем земното си поприще с 
достойнство и упование за наследя-
ване на вечния живот.

 Като поздравявам с пасхалната 
радост всички православни христия-
ни в Ихтиманска духовна околия, им 
пожелавам възкресната светлина да 
огрява думите и сърцата им. Благо-
дат, милост и мир от Възкръсналия 
Господ Иисус Христос!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО

          Ставрофорен иконом 
Йосиф П. Серев   

- Архиерейски наместник на Ихти-
манска духовна околия

Община Ихтиман ще откликне 
на инициативата на БТВ  „Да 
изчистим България за един 
ден”.Предложението е да се 
организират групи от ученици 
и възрастни доброволци, а 11 
май 2012 г. да бъде неучебен 
ден. 
    В града и другите населени 
места в общината ще се орга-
низират групи за почистване, 
като местата ще се опреде-
лят от кметовете и кметските 
наместници. Те ще коорди-
нират мероприятията по про-

веждане на кампанията.
    Общинското ръководство 
ще осигури найлонови чували 
. Всеки отговорник на група 
ще ги получи от Стефка Ка-
раиванова- специалист „БО” 
към община Ихтиман. Пълни-
те чували ще бъдат събирани те чували ще бъдат събирани 
в крайните точки от почиства-
нето . Общината ще органи-
зира извозването им.   
                                                              
Чавдар АТАНАСОВ – ст. екс-

перт „Екология”

Община Варна, община Ихтиман, Регионален исто-
рически музей – Варна, Етнографски музей – Варна и 
Исторически музей – Ихтиман бяха организатори на 
изложба „Ихтиманско писано яйце”.Тя бе посветена 

на 60-тата годишнина на Исторически музей – 
Ихтиман.

ДРУГИТЕ ЗА НАС

   Инвестиция за около 10 000 000 
евро ще осигури работа на 160 
човека от община Ихтиман. Ста-
ва въпрос за проект, който пред-
вижда създаване на стопанство 
за пуйки и кланица. Първата част 
на проекта предвижда строител-
ство на ферми и обособяване 
на стопанство за отглеждане на 

птиците. Организацията на про-
изводствения цикъл е такава, че 
позволява да бъдат наети на ра-
бота около 30 души, за които не 
се изисква специална квалифика-
ция. Строителството на фермите 
ще започне  през месец септем-
ври и трябва да завърши в рамки-
те на 8 месеца. 

На 15 април в 10.00 часа! 
Да си честитим празника, да се хванем на хорото!

Да си пожелаем здраве, щастие, добруване!

Да се повеселим заедно на площада!

   На 10 април в заседателната зала на общинския съвет се проведе 
среща на общинското ръководство с представители на местния биз-
нес.На нея бяха обсъдени възможностите за партньорство, взаимна 
подкрепа и подпомагане.
   Кметът на община Ихтиман г-н Калоян Илиев приветства присъства-
щите и изрази желанието на общинското ръководство за тясно сътруд-
ничество и взаимопомощ. Той запозна дошлите бизнесмени с по- го-
лемите мероприятия и задачи, които стоят пред общината 

Среща на общинското ръководство с 
представители на местния бизнес

СЕРИОЗНА ИНВЕСТИЦИЯ 
В ОБЩИНА ИХТИМАН

ПОЛЗОТВОРЕН РАЗГОВОР

Възлюбени в Господа 
братя и сестри,

ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ
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ИХТИМАН 2

  Първото училище със свет-
ски характер във Вакарел е 
основано през 1856г в маха-
ла Хановете, сега с. Вакарел 
. Датата на основаване на 
училището е потвърдена от 
Минко Ковачев, в съчинение-
то му „Килийните училища в 
България”, София 1913г; от  
Гунчо Гунчев в монографията  
„Вакарел – Антропо-географ-
ски проучвания” ГСУ София, 
1933г. и в регистъра на учи-
лищата в България, № 2086, 
на Националния музей на 
образованието в гр. Габрово. 
Съгласно същия регистър, 
от 2528 училища в страна-
та, вакарелското училище е 
146то по ред на годината на 
основаване в страната, едно 
от тринадесетте, основани 
през 1856г. Сред училищата 
в Софийска област, вакарел-
ското  е четиринадесето по 
ред, след тези в Ботевград, 
Костенец, Копривщица, Оси-
ковица, Самоков, Новачене, 
Златица, Долно Камарци, До-
лна баня, Пирдоп, Видраре, 
Доганово и Костинброд.

Логически възникват 
въпросите: защо тук и защо 
тогава?

Книжовното и про-
светно дело има дълбоки 
корени във Вакарелската по-
крайнина. Пътеката на исто-
рията му ни отвежда далеч 
във вековете, в годините на 
Второто българско царство. 
Началото  се крие някъде око-
ло черквата „Св. Св.апостоли 
Петър и Павел”,       Шарена-
та черква, или Аладжа клисе, 
съществувала в първото съ-
брано село Вакарел да 1737 
година, когато е разрушена 
заедно със селото, като на-
казание за участието на ва-
карелци в подготвяния бунт 
от самоковския митрополит 
св. Симеон Самоковски. За 
съществуването на книжовна 
школа  при Шарената черква 
доказателства намираме във 
факта, че в близките селища 
Костенец и Доганово са от-
крити ръкописни старобъл-
гарски книги с произход от 
Вакарел. Във фондовете на 
Националната библиотека 
се съхранява празничен ми-
ней от ХV – ХVІв. с преписка 
от поп Вуче. Той вероятно е 
последния свещеник преди 
първото разорение на Ва-
карел и Шарената църква, 
който  е намерил убежище 
при поп Стоица от Рельово. 
В тази преписка  се  разказва 
за страшните събития.
       Ценен ръкопис намира 
през 1844г. и руският славист 
Виктор Григорович при по-
сещение във Вакарел, който 
се съхранява в Санкт Петер-

бургската библиотека.
          ЗАЩО ИМЕННО ПРЕЗ 
50-те  ГОДИНИ НА 19 ВЕК?

След първото разо-
рение на селото през 1737г. 
последва второ унищожа-
ване на Вакарел в години-
те 1790 -1800 - годините на 
кърджалийските размирици. 
През 1812 г. в м. Хановете е 
построена стражева кула за 
охрана на пътя. Население-
то се почувствало защитено 
от деребействащите банди и 
се  установило в централна-
та махала. Засилват се кон-
тактите със Самоков, който 
тогава  търпи бурен разцвет 
в икономическо и книжовно 
отношение. И не на послед-
но място за представител 
на християнското население 
„вилият чорбаджия (кмет)”,  
през 30те години е опреде-
лен Йоан Павлев от м. Бузя-
ковци. Той е родолюбив бъл-
гарин, който подема почин за 

изграждане на черква с помо-
щта на самоковския митропо-
лит Игнатий ІІ.  Секретар на 
митрополит Игнатий е Нео-
фит Рилски, същевременно 
основател и учител в само-
ковското елино – българско 
училище.
      Църквата е построена  и 
осветена през 1836г и е име-
нувана „ св. Николай”. Не-
оспорим факт е съществу-
ването на килийни училища 
около свещениците в Шаре-
ната черква, а по-късно и в 
черквата “св. Николай”. За 
това говори епархийския по-
меник на манастира „Зограф” 
, където като поклонници са 
записани „йереите Димитър 
и Йоан, свещеници и даскали 
във Вакарел”. В тези училища 
младите се учат  да пишат, да 
четат, наизустяват Псалтира 
и Деянията на апостолите, 
усвояват умението да смятат 
“рокам на рабоши”.
    Вероятно под влиянието на 
развитието на образование-
то в Самоков, вакарелски-
те първенци се убеждават в 
необходимостта от ново, по-
добро училище и го откриват 
през 1856г. Тази година също 
не е случайна, защото през 
този период е регистриран 

истински народностен подем 
в Самоковско, който съвпада 
с борбата за прогонване на  
гръцкия митрополит Матей, 
известен с прозвището Дели 
Матей от Самоков.

За първи учители в 
новооткритото училище са 
повикани братята Сотир и 
Димитър Попови от Самоков. 
Вероятно поради неуредици-
те в епархията и разгорелия 
се църковен въпрос, както и 
липсата на каса за общест-
вени нужди, издръжката на 
училището и заплащането 
на учителите е поето от ро-
дителите на учениците, като 
се е плащало по  три гроша и 
една каруца дърва на ученик 
за година.
  Братя Попови провеждат 
обучението по взаимоучи-
телния метод, по който и те 
са обучавани в училище, тъй 
като гласовия метод (звучна-
та метода) на преподаване е 

въведен в Самоков от Иван 
Соколов през 1871г. Отчитай-
ки влиянието на Неофит Рил-
ски, може да се предположи, 
че са използвани неговите 
учебници и таблици. 

Основно взаимоучи-
телния метод се базира на 
практиката по-напредналите 
ученици, под ръководството 
на учителите, да преподават 
на  начинаещите. Учебният 
курс включва четене, писа-
не, аритметика, география на 
Европа, елементарна физи-
ка, пеене на църковни и дру-
ги песни. 

Четенето започва с 
научаване на азбуката, срич-
ки, едносрични думи, много-
срични думи, четене на къси 
разкази от религиозни и свет-
ски книги. 

Писането започва в 
сандъчета пълни с пясък, и 
след като се усвои азбуката, 
учениците получават глинена 
плоча и калем. Писането на 
хартия става едва в подгот-
вителната група, в която се 
обучават добри ученици, кои-
то се подготвят за обучение в 
градското класно училище.

Станислав ВЛАДИМИРОВ
      Следва

(За историята и развитието на 
светското образование във Вакарел)

ИСКРА, ЩО НИКОГА НЕ ГАСНЕ...

Първото училище във Вакарел 
(Снимка личен архив на Марин Стоев)

     Разкажете малко повече 
за забравените български 
обичаи?

● В музеите вече се стараем 
да не се забравят обичаи-
те, показваме го и днес тук 
във Варна. Непрекъснато 
организираме различни де-
монстрации, с цел да не се 
забрави този занаят както в 
странатау така и в чужбина, 
тъй като имаме много между-
народни участия.Стремежа 
ни е младото поколение да 
се научи на този занаят и да 
се предава от поколение на 
поколение, защото техника-
та на апликационния восък 
е много интересна и развива 
фантазията на човек. Другата 
техника, с която се премахва 
восъка също е интересна, за-
щото тогава яйцето е сурово, 
изписват се върху него  гео-
метрични фигури с восък, по-
сле се боядисва, а накрая во-
съка се отстранява и стават 
едни невероятни творения.

Според вас какво е означа-
вал Великден за българи-
те преди и какво означава 
сега?

● Великден е един от най-го-
лемите, светли празници и 
според мен всички българи 
много го обичат, защото то-
гава разцъфват дърветата, 
всичко е цветно, разнася се 
едно хубаво ухание от цве-
тята, а тези цветя от своя 
страна се изобразяват върху 

яйцата, т.е. заобикалящата 
ни природа. Така, че всичко 
е много красиво, живописно. 
В София също правим много 
демонстрации в Етнограф-
ския музей, където идват 
много деца – над 100 деца на 
ден ги обучаваме да изписват 
яйцата.

Планирате ли такива обу-Планирате ли такива обу-Планирате ли такива обу
чения и във Варна.?

● За сега само ще демонстри-
раме по време на откриване-
то на  на изложбата и който 
желае може да се опита да 
напише яйце, естествено с 
наша помощ.

Може ли да разкажете по-
вече за ритуала „Молебен 
за дъжд”, който ще пред-
ставите днес?

● Към нашия музей в Их-
тиман има кръжок и за да 
възпитаваме децата си и да 
възродим любовта към ми-
налото  и етнографията пре-
създаваме различни обичаи 
като топене на пръстени, мо-
лебен за дъжд. По този начин 
децата се докосват до автен-
тичните носии, диалекта, ха-
рактерен за нашия край, пеят 
автентично, играят автентич-
ни хора за дадения район и 
всички после нямат търпение 
да поставим нов обичай.

Благодаря Ви за интервюто и 
ви очакваме отново във Ва-
рна!

   В град Ихтиман като, че самата земя разказва... истински 
остават историята, природата, красотата,! Но най-голямото 
богатство в този край са хората, които с много любов ще ти 
разкажат за своите обичаи и с много сръчност ще те въведат 
в приказката на писаното яйце. Именно тази приказност ни 
е дошла на гости във Варна, благодарение на Историческия 
музей в Ихтиман, за да представи в изложба „Ихтиманското 
писано яйце”. Изложбата беше открита днес – 3.04.2012 г от 
16 часа в гр. Варна, Етнографски музей и ще остане във Ва-
рна един месец.
     Две техники бяха демонстрирани от майсторки – Веселка 
Гълъбова и Мария Гъдева, наследили уменията от майките 
си. Освен демонстрацията, деца от кръжока по „Краезнание и 
етнография” към Историческия музей в Ихтиман представиха 
обичая „Вайдодулка” или „Молебен за дъжд”, а за да станем 
част от тези български красоти, Велина Минева, директор на 
Историческия музей в Ихтиман ни разказа повече за тях и за 
традициите в град Ихтиман:

ПИСАНИТЕ КРАСОТИ ОТ ИХТИМАН
/Публикация във варненски вестник /

ДРУГИТЕ ЗА НАС
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Капацитетът на стопан-
ството за отглуждане на 
пуйки е за добиване на 2 
200 тона месо годишно . То 
ще бъде изградено в зем-
лищата на селата Живково 
и Полянци.
      Вторият етап на проекта 
е изграждане на птицекла-
ница, която ще се намира 
в землището на Живково.В 
производството ще бъдат 

ангажирани около 130 чо-
века , предимно неквали-
фициран персонал. Стро-
ителството на кланицата 
трябва да започне през м. 
април на 2013 г.
      Инвестицията и произ-
водствения процес дават 
възможностп да се разви-
ват и съпътстващи дей-
ности, които да бъдат въз-
лагани на фирми.Ще бъде 

ангажирана работна ръка 
за почистване на фермите, 
извозване на отпадъците и 
други помощни дейности.
      Реализирането на този 
проект ще създаде нов об-
лик в икономическото раз-
витие на района и е част 
от програмата на община 
Ихтиман за привличане на 
инвестиции и осигуряване 
на нови работни места.

ИХТИМАН 3

   С настъпването на проле-
тта все по-често се наблю-
дават случаи на изгаряне на 
битови и растителни боклу-
ци. Разбираемо е желанието 
и необходимостта да се по-
чистят изсъхналите расти-
телни отпадъци от дворове, 
стърнища и горски участъци. 
Но дали паленето им е най-
удачния и правилен вариант? 
Паленето на отпадъци се 
приема като елементарно и 
безобидно явление, което се 
практикува почти от всеки. Но 
само по себе си  то носи по-
тенциална опасност от въз-
никване на пожар. Запалва-
ния на сухи треви и отпадъци 
са довеждали до изгаряне 
на вили, стопански сгради, 
горски участъци и пр.Всяка 
година в този сезон зачестя-
ват излизанията на противо-
пожарните автомобили...
Ето защо, всеки трябва да 
знае, че паленето на отпадъ-
ци при пролетното почиства-
не не е безобидно и за да се  
предприеме подобно дейст-

вие трябва да се спазват оп-
ределени противопожарни 
правила: Напомняме, че при 
наличие на силен вятър това 
не бива да се случва!
И още:
- Почистете добре мястото от 
горими материали /минимум 
на 5 м./ от огнището.
- Предварително си подгот-
вете подръчни гасителни 
материали - кофпомпа или 
пожарогасител,  кофи с вода, 
тупалки и пр. 
- Не оставяйте огъня без на-
блюдение.След като приклю-
чите работа хубаво изгасете 
остатъците от горенето, пре-
ди да напуснете мястото.
Сега е времето да напомня 
на всички, че паленето на 
стърнища, сухи треви и др. 
е абсолютно забранено и на 
извършителите ще се търси 
най-строга административна 
и евентуално наказателна 
отговорност при причинени  
щети.  

Гл. п-р Надежда 
НАЙДЕНОВА

  Великден е един от най-
големите християнски 
празници,който по традиция 
се чества масово от населе-
нието.Много хора посрещат 
настъпването му в църковни-
те храмове,което обаче крие 
значителни рискове, от по-
жарна гледна точка.
Какво трябва да знаем  при 
посещението на църковните 
обекти: 
-паленето на свещите да ста-
ва на обезопасени и опреде-
лени за това места.
-при влизането в църквата 
или манастира да се запоз-
наем с наличните изходи и 
възможностите за  най-бърза 
евакуация при необходимост. 
-при евентуално възникване 
на пожар да не се създава 
паника,а по най-бързия на-
чин да се напусне сградата 
, като за целта  се използват 
всички изходи равномерно. 

Предполага се ,че много хора 
през почивните дни около 
Великденските празници и 
неработните дни в началото 
на месец май ще предпоче-
тат посещението на гората 
и обекти на летния туризъм. 
Тези посещения са свързани 
обикновено с паленето на 
огън  на открито, което може 
да предизвика усложняване 
на обстановката. 
За да се избегнат нежелани 
последици е необходимо да 
се вземат задължителни про-
тивопожарни мерки: 
-да не се палят огньове на 
необезопасени места в бли-
зост до горски насаждения и 
тревна растителност.
-при наличие на силен вятър 
въобще да не се пали огън 
-след използването на огни-
щата същите да се изгасят 

Гл. инсп. инж. Баров  

   Църковното настоятелство на храм „Успение Богоро-
дично” в Ихтиман изразява признанието си към г-н Иван 
Шопов за дарението към църквата. 
     За красивия пролетен празник Цветница той подари 
озвучителна система и сега всички могат да се насладят 
на яркия звук и мелодичност на службите.
     Желаем му здраве, семейно щастие и да съхрани 
щедростта в сърцето си.
      Честити Великденски празници”

Ставрофорен иконом Йосиф П.Серев
Архиерейски наместник на Ихтиманска духовна 

околия и Председател Църковното настоятелство

ДА БЪДЕМ БДИТЕЛНИ!

С благодарност към г-н Иван Шопов
   В община Ихтиман беше 
обновена  уличната марки-
ровка. Изцяло е възстано-
вена пътната маркировка, 
очертани са пешеходни-
те пътеки.На улица „Цар 
Освободител”са очертани 
и обозначени местата за 
паркиране на автомобили. 
Маркиран е пътен знак А 
13. 
    В общината продължа-
ват да се издават пропуски 
за паркиране на автомоби-
лите.
    ... И продължава глобя-
ването на нарушителите!

Част от мероприятията на 
общината е подмяната на 
старите кошчета за боклук 
. На този етап са закупени 
35 броя нови кошчета, кои-
то ще бъдат монтирани в 
града и селата.
      Общинското ръковод-
ство напомня, че ще бъде 
безкомпромисно към ван-
далски прояви и  посега-
телства . Защото става 
въпрос за пари на данъко-
платците, тоест парите на 
всеки един от нас, с които 
се извършват тези меро-
приятия. 
      Гражданите на община 
Ихтиман имат право да жи-
веят в чисти и подредени 
селища. Наше е правото 
и задължението да ги под-
държаме в приветлив вид! 

ПОДМЯНА НА 
СТАРИТЕ КОШЧЕТА

ОСВЕЖЕНА Е  УЛИЧНАТА МАРКИРОВКА

ПОЖАРНА  ОПАСНОСТ В ЦЪРКВИ И ХРАМОВЕ ,СВЪРЗА-
НА С ЧЕСТВАНЕТО

НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И МЕРКИ ЗА НЕДОПУС-
КАНЕ НА ПОЖАРИ

ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 
И ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАРИ

СЕРИОЗНА 
ИНВЕСТИЦИЯ В ОБЩИНА ИХТИМАН

От стр.1

От стр.1
тази година. Приканвайки 
представителите на биз-
неса в Ихтиман  към разго-
вор по основните пробле-
ми и нерешени въпроси, 
той изрази категоричната 
позиция на общинското 
ръководство да е в помощ 
на предприемчивите хора.  
Заедно да се търсят фор-
ми и варианти за разкри-
ване на нови работни мес-
та, да се поощряват нови 
идеи, да се създаде инте-
рес за инвестиции.
   Представителите на 
местния бизнес изразиха 
готовност да оказват съ-

действие и да с в помощ 
при провеждане на меро-
приятия от културен и ду-
ховен характер. Заедно с 
това те споделиха пробле-
ми, които влияят на рабо-
тата.
    Управителят на „Форне-
ти“ потърси помощ от об-
щинскаото ръководство да 
бъдат почистени нерегла-
ментираните сметища око-
ло предприятието.
   Иван Шопов обърна вни-
мание на това, че всички, 
които  развиват бизнес  в 
двора на бившето ТКЗС се 
водят на адрес „Бивш сто-

пански двор“, което затруд-
нява кореспонденцията и 
контактите
 Всеобща беше позиция-
та, че трябва да се обър-
не много сериозно внима-
ние на посегателствата и 
кражбите. ОТБЕЛЯЗАНО 
БЕШЕ,ЧЕ СРЕД ХОРАТА 
В ИХТИМАНСКА ОБЩИ-
НА ЗРЕЕ НЕТЪРПИМОСТ 
КЪМ ВАНДАЛСКИТЕ ПРО-
ЯВИ. Че трябва да се съз-
даде форма на заетост на 
ромите и да се застане ка-
тегорично срещу наруше-
нията и нарушителите!

ПОЛЗОТВОРЕН РАЗГОВОР



   По инициатива на без-
работни младежи потре-
бители на информацион-
ния център, създаден по 
Програма „Глобални биб-
лиотеки – България” и в 
рамките на проект „Европа 
– Дириктно – Читалища” 
библиотеката  организира 
информационна среща на 
12 Април 2012 г. от 14.00 
часа. Целта на събитието 

е да се подкрепи политика-
та на ЕС за професионал-
на интеграция на младите 
хора – един от основните 
приоритети за постигане 
на Европа 2020 като се по-
могне на младежи с ниска 
квалификация, попаднали 
в риск от социална изола-
ция, да се включат в паза-
ра на труда.

ЗАЩО Е ТОЗИ „РЕВ“ ЗА ОТЕЦ ИВАН УСЛУГИ В МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА

ИХТИМАН 4

За контакти: piar_ihtiman@abv.bg

www.ihtiman-obshtina.com

   За първи път в нашата община 
беше открит напълно обзаведен и 
оборудван пенсионерски клуб. Това 
стана на 2 април  в село Стамболо 
и тържественото откриване се пре-
върна в празник за хората.
    Помещението се оказа тясно, за 
да побере всички, които бяха до-
шли да се порадват на новата при-
добивка . Кръстник на клуба стана 
зам.кмета на община Ихтиман Ге-
орги Илиев, който му даде благоз-
вучното име „Зора”. Господин Или-
ев поздрави пенсионерите от името 
на общинското ръководство и от 
свое име и връчи подарък – бързо-
нагряващ бойлер. За клуба са оси-
гурени още апарат за измерване на 
кръвно налягане и кафе машина.
   След  освещаването на клуба 
деца от детските градини в с. Стам-

болово и ОДЗ „Здравец” поздра-
виха всички с песнички,  стихове и 
танци, с които предизвикаха умиле-
нието на присъстващите.
    Тук е мястото да отправим думи 
на благодарност към кмета на село-
то  г-жа Тони Терзийска и председа-
теля на пенсионерското дружество 
Светозар Сотироров. Те  успяха да 
намерят помещение, да го ремон-
тират и да осигурят средства за об-
завеждането му.Затова радостта и 
благодарността на хората бе голя-
ма.
      А сръчни домакини бяха отрупа-
ли масата с погачи, баници и слад-
киши. Всички се почерпиха за здра-
ве и живот.

                                                      
Дана ЯНИНСКА – председател на 

общинския съвет на  пенсионерите   

ЧЕСТИТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ СТАМБОЛОВО

Желанието и волята на живеещите в село Бузяковци трябва да бъдат зачетени!
Централните ежедневници продължават да ни занимават с отец Иван от Нови хан. Послед-

ната публикация, на която се натъкнах, е кратка бележка във вестник „България днес”, озагла-
вена „Чакат дарения за дом за сираци”. Тя е в броя от 3 април и в нея се казва: „Вчера стартира 
дарителска акция за събиране на средства за построяване на жилищни сгради за децата от 
дом „Св. Николай” в Нови хан. Тя е организирана от Софийска света митрополия и Столичната 
община.Започва с прожектиране на филм за прицърковния приют в Народния театър.”

Цялата тази шумотевица около проблема, създаден от отец Иван,  не е ли всъщност един 
добър начин да се заобиколят всичките неуредици и беззакония, допускани досега! И не е ли 
време да се заговори за това, къде е била управата на Нови хан в годините назад , защо е 
допуснато незаконно строителство. Не е ли време да се запитаме кой си е затварял очите и 
защо? Не ли време Светия синод да разграничи благотворителността от шмекерлъка.

В ГОДИНИТЕ НАЗАД
Църквата в село Нови хан е строена през 1869 г от населението на Нови хан с дарения и 

доброволен труд.Тя притежава дворно място от 2241 кв. М и според нотариалния акт /който е 
от 1981 г./, освен нея тука съществува паянтова сграда. Може би точно тази паянтова сграда  е 
трябвало да бъде използвана в бъдещия градеж!?

Та в църквата, която би трябвало да е притежание на хората тука през 1987 г за свеще-
ник е назначен отец Иван / Иван Димитров Иванов/. Кой знае от какви подбуди /дали само 
състрадайтелни/, но отеца започва да прибира безпризорни. Най-напред приютява изоставени 
деца и след време хора на различни възрасти и с различни съдби. Същевременно започва да 
строи помещения, за да подслони нуждаещите се. И започва одисеята на „Приюта в Нови хан”, 
„Дома за възрастни хора”, „Дом за сираци”  или кой както го нарекъл. Започват прословутите 
репортажи по различни телевизионни канали, кореспонденции във вестници... И ДАРИТЕЛСКИ 
АКЦИИ.

И докато ОТЕЦЪТ ВСЕ ТЪРСИ ПОМОЩИ една друга справка показва, че през тези години 
той е станал собственик на не малко имоти. Ето част от тях,за които има налични документи

Имот от 15 . 700 дка в с. Безденица, община Монтана; имот от  6. 831 дка в село Славотин , 
Монтана; парцел от 3 .000 дка в село Долна Рикса Монтана; имот от 15.368 кв. м в землището 
на село Славотин; имот от 9.529 кв. м.отново край село Славотин, Монтана; иглолистна гора 
от 12.800 дка в землището на село Смоляновци; имот от 8.001 кв.м.и нива от 5 700 кв.м. в зем-
лището на село Горно Церовене, Монтанско;широколистна гора от 14 113 дка в с. Трифоново 
и друг парцел широколистна гора от 2 290 дка пак в с. Трифоново.пасище мера от 6.056 дка и 
иглолистна гора от 2005 дка в с. Долна Рикса; широколистна гора от 20 000 дка в землището 
на село Славотин;гора от 20 100 кв.м. в  землището на с.Бистрилица; поземлен имот от 6 099 
дка в с. Леново, Асеновградско; имот от 6856 дка отново в с. Леново, Асеновградско; имот от 
5069 дка в с. Правище , община Съединение; селскостопанска сграда и парцел от 4 дка отново 
в село Правище; и пак в Правище парцел от 1326 дка в стопанския двор;нива от 9500 дка в 
землището на с. Дълбок Извор;нива в с. Нови хан от 6034 дка;нива с площ от 4917 дка отново 
в Нови хан... И така нататък,  и така нататък!

Ще се разпорежда ли държавата, въпреки несъгласието на хората?

ДО ГОСПОДИН МИХАИЛ БЕЛЧЕВ
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми господин Белчев,
от името на ръководството на Община Ихтиман, НЧ”Слънце-1879” и 

Исторически музей гр. Ихтиман Ви изказваме най – сърдечни благодар-
ности за дигиталното издание на книгата „Ангария” от Асен Христофо-
ров, осъществено от екип на Столична библиотека – направление „Спра-
вочно-информационно обслужване” с ръководител Велислава Маринова.

Книгата „Ангария” е с особено значение за Община Ихтиман, тъй като 
в романизирана форма представя един особено драматичен период от 
историята на този район. Съдържанието показва не само епохата, но и 
нейните герои Станоя Балабанов, Петко Михов и техните сподвижници, 
допринесли с борбата си за отмяна на изключително тежката за местното 
население ангария /безплатен труд/ за добиване на дървени въглища.

Изказваме най – сърдечни благодарности на Столична библиотека в 
лицето на нейния директор г-н Михаил Белчев и на екипа за разбирането 
и съпричастието при съхраняване на писменото ни културно наследство.

Надяваме се и на по – нататъшно сътрудничество!

КАЛОЯН ИЛИЕВ
КМЕТ ОБЩИНА ИХТИМАН


