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На 18 октомври в Заседа-
телната зала на IV етаж в 
сградата на Община Ихти-
ман се състоя разяснителна 
среща с граждани, интере-
суващи се от Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
„Идеята е да подтикнем 
хората да проявят иници-
ативност, за да се обновят 
повече блокове в града. От 
Вашата активност и ини-
циативност зависи да на-
малите потреблението на 
енергия във Вашите домове 
и повишите енергийната 
ефективност в жилищния 
сектор” – каза в началото 

По инициатива на кме-
та на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев, бе под-
готвено искане за отпус-
кане на целеви финансови 
средства до Министерство 
на финансите за ремонт 
на детска градина „Гьончо 
Белев”. След одобрение на 
искането, от държавния 
бюджет на Община Ихти-
ман бяха дадени 320 000 лв. 
Община Ихтиман възлага 
изпълнението на строител-

на срещата инж. Тони Каца-
ров, зам.-кмет на общината. 
Присъстващите се запоз-
наха с новостите в Програ-
мата, даващи възможност 
на повече сдружения на 
собственици да участват 
в целевото финансиране. 
Финансовата помощ е в 
размер на 100 % до 2017 г., 
включително. Община Их-
тиман продължава да наби-
ра заявления от сдружения 
на собствениците за канди-
датстване за безвъзмездна 
финансова помощ по Про-
грамата. На множеството 
въпроси, зададени от при-
състващите, отговориха г-н 
Любен Пехливанов - вън-

шен експерт, инж. Тони Ка-
царов и г-жа Росица Кли-
сарска – представители на 
Община Ихтиман, към кои-
то можете да се обърнете за 
съдействие. Кои са новите 
моменти? В обхвата на Про-
грамата освен многофа-
милните жилищни сгради, 
строени по индустриален 
способ: ЕПЖС (едропанел-
но жилищно строителство); 
ППП (пакетно-повдигани 
плочи); ЕПК (едроплощен 
кофраж); пълзящи кофра-
жи и разновидностите им, с 
минимум 36 самостоятелни 
обекта с жилищно пред-
назначение, допустими за 
финансиране са и: - много-
фамилни жилищни сгради, 
строени по индустриален 
способ: ЕПЖС (едропанел-
но жилищно строителство); 
ППП (пакетно-повдигани 
плочи); ЕПК (едроплощен 
кофраж); пълзящ кофраж 
и разновидностите им - на 
три или повече етажа от 
минимум 6 (шест) самос-
тоятелни обекта с жилищ-
но предназначение до 36 
самостоятелни обекта с 
жилищно предназначение; 

- многофамилни жилищни 
сгради (масивни сгради), 
проектирани преди 26 ап-
рил 1999 г. на три или пове-
че етажа с 6 (шест) или по-
вече самостоятелни обекта 
с жилищно предназначе-
ние. Обръщаме внимание, 
че съгласно изискванията, 
инвестициите за сградите 
ще бъдат приоритизирани 
като ще се дава предимство 
на най-старите и големи 
панелни сгради, както и на 
сгради с доказани сериозни 
конструктивни проблеми. 
През 2016 г. Община Ихти-
ман ще разглежда заявле-
ния за кандидатстване на 
всички допустими сгради 
по Програмата при спазва-
не на изискването за отда-
ване на приоритет по горео-
писания ред. Подписването 
на договори за целево фи-
нансиране ще се извършва 
съобразно разполагаемия 
финансов ресурс по Про-
грамата. Следва да имате 
предвид, че изпълнението 
на дейности по сградите, 
които ще бъдат одобрени 
и ще имат подадени иска-
ния към Българска банка 

за развитие (ББР) за сключ-
ване на договори за целе-
во финансиране през 2016 
г., може да започне през 
2017 г., след като са склю-
чени договорите за целево 
финансиране, както и при 
наличен финансов ресурс 
по Програмата. „Софийска 
област вече има първият, 
изцяло завършен блок по 
Националната програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС). Това 
е блок 33 на ул. „Софийско 
шосе“ в град Златица, за 
който бе изпълнен проект 
„Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност и 
подобряване на експлоата-
ционните характеристики 
с цел удължаване на жизне-
ния цикъл на многофамил-
на жилищна сграда“, изцяло 
финансиран по Национал-
ната програма. Започват 
строително-монтажните 
дейности на поредните бло-
кове в Правец, Етрополе и 
Своге, които ще бъдат са-
нирани по НПЕЕМЖС” – 
съобщават от администра-
цията на Софийска област.

но-ремонтните дейности на 
стойност 266 666,68 лв. без 
ДДС с договор от 19.07.2016 
г. На 19.08.2016 г. обектът е 
предаден е с Протокол обр. 
19 и Констативен акт за ус-
тановяване годността за 
приемане на обекта. В рам-
ките на договора са изпъл-
нени мерки по енергийна 
ефективност като топло-
изолиране на фасади, цокли 
и балкони; топлоизолиране 
на плосък топъл покрив, 

пароизолация, хидроизо-
лация и подмяна на дър-
вена дограма с петкамерна 
PVC дограма. Извършени 
са и неотложни дейности 
като вътрешни ремонти 
на помещения, монтаж на 
преградна обезопасител-
на решетка към стълбища, 
монтаж на гранитогресни 
плочи на тераси и балкони, 
полагане на минерална ма-
зилка и мълниезащита на 
сградата. Успоредно с това, 
с допълнително финанси-
ране от бюджета на Община 
Ихтиман, са ремонтирани 
и три санитарни помеще-
ния. Официални гости на 
вълнуващото събитие днес 
бяха народните предста-
вители г-жа Галя Георгиева 
и д-р Петър Беков, кметът 
на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев и зам.-кме-
товете инж. Тони Кацаров 
и г-жа Даниела Митева. Те 
бяха посрещнати от дирек-
тора г-жа Лилия Церовска 
и деца, облечени с народни 

носии, с питка и мед. Г-жа 
Церовска приветства при-
състващите гости и роди-
тели, като отправи думи на 
благодарност за впечатля-
ващия резултат от усилията, 
вложени за осъществяване 
на реновацията. Кметът на 
Община Ихтиман г-н Или-
ев пожела успехи на екипа, 
работещ в детското заведе-
ние, много игри и щастливо 
детство на възпитаниците, 
здраве и успехи на родите-
лите. Той подчерта, че ще 
продължи да работи за пре-
връщането на общината в 
по-добро място за живеене 
и развитие на бизнеса.След 
водосвет, отслужен от ар-

хиерейския наместник на 
Ихтиманска духовна око-
лия ставрофорен иконом 
Йосиф Серев, бе прерязана 
лента от народните пред-
ставители г-жа Георгиева и 
д-р Беков, както и от кме-
та на Община Ихтиман г-н 
Илиев. Събитието продъл-
жи с празнична програма 
от танци, стихчета и песни, 
подготвени от малчуганите 
и техните учители. Бурни 
аплодисменти съпътстваха 
всяко артистично изпълне-
ние, а за финал всички деца 
изпяха химн, специално 
създаден за детска градина 
„Гьончо Белев”.
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ЗАПОВЕД № 1168/ 19.10.2016 г.

ЗАПОВЕД № 1169/ 19.10.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Я

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и 
провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на репу-
бликата и национален референдум на 06 ноември 2016 г. на основание 
чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,

З А Б Р А Н Я В А М:
Излизането на ловните дружинки на 06 ноември 2016 г. в района на 

град Ихтиман и съответните села, а при  провеждане на втори тур, 
съответно на 13 ноември 2016 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  населението в 
община Ихтиман. 

Заповедта да се връчи на Председателя на Ловно-рибарското друже-
ство, Директора на ДЛ за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н 
Янински –Секретар на Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, 
кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

      КАЛОЯН ИЛИЕВ 
Кмет на Община Ихтиман

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и 
провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на репу-
бликата и национален референдум на 06 ноември 2016 г. на основание 
чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА 

Н А Р Е Ж Д А М :
1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от магазините, 

заведенията за обществено хранене и други обществени места 
 от 20.00 ч. на 05.11. 2016 г. до 22.00 ч. на 06.11.2016 г.,
а при провеждане на втори тур съответно:
 от 20.00 ч. на 12.11. 2016 г. до 22.00 ч. на 13.11.2016 г.
2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви, при които  

съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред 
на 06.11.2016 г., а при провеждане на втори тур съответно на 
13.11.2016 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в 
община Ихтиман.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н 
Янински –Секретар на Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, 
кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

      КАЛОЯН ИЛИЕВ 
Кмет на Община Ихтиман

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на всич-
ки заинтересовани лица, че е изготвен проект за ПУП-ПП и технически 
проекти във връзка с Договор 4899/30.01.2015 г. за изготвяне на ПУП 
и технически проекти за проект: ”Модернизация на железопътна линия 
София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин–
Септември” за участък Ихтиман-Септември:

    -проект за ПУП-ПП за землището на гр.Ихтиман;
    -проект за ПУП-ПП за землището на с.Черньово;
    -проект за ПУП-ПП за землището на с.Стамболово;
    -проект за ПУП-ПП за землището на с.Мирово.
Проектите се намират в Дирекция „АС” при Община Ихтиман и на 

основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, 
заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходи-
мост могат да направят писмени искания, предложения и възражения 
до общинската администрация.

                                                                       От Общината
17.10.2016 г.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на всич-
ки заинтересовани лица, че е изготвен проект за ПУП-ПП /парцеларен 
план/ във връзка с Договор 4898/30.01.2015 г. за изготвяне на ПУП и 
технически проекти за проект: ”Модернизация на железопътна линия 
София-Пловдив: ЖП участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин–Септем-
ври” за участък Елин Пелин–Ихтиман.

Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски 
поземлени имоти в масиви по КВС землища на с.Вакарел, с.Пауново, 
с.Бузяковци, с.Веринско и с.Живково съгласно регистрите с подроб-
но описание на имотите и сервитутите, неразделна част от ПУП-
ПП – землище с.Вакарел, ПУП-ПП – землище с.Пауново, ПУП-ПП – зе-
млище с.Бузяковци, ПУП-ПП – землище с.Веринско и ПУП-ПП – землище 
с.Живково.

Проектите се намират в Дирекция „АС” при Община Ихтиман и на 
основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, 
заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходи-
мост могат да направят писмени искания, предложения и възражения 
до общинската администрация.

17.10.2016 г.
От Общината

ПАРАКЛИСЪТ НА ЛЕЧИТЕЛКАТА

Разположено между хъл-
мовете на Ихтиманския 
дял на Средна гора, Бори-
ка е изключително красиво 
и живописно село. Името 
му идва от многото боро-
ви гори наоколо, но според 
една легенда още преди тур-
ците да го нарекат Чамджас, 
(от чам - турската дума за 
бор), селото се е казвало Бо-
гика - благословено от Бога 
място. Малко над него се 
намира параклисът „Света 
Петка”, който е построен на 
мястото на по-стар парак-
лис. И наистина – още пър-
вия път, когато го посетиш, 
ще усетиш, че наистина е 
така. Особеното в стено-
писите му е, че Исус Хрис-
тос е изобразен като дете, 

няма разпятия. Света Пет-
ка е млада хубава жена в в 
цял ръст с червени одежди, 
която държи кръст в дясна-
та ръка, а лявата е обърната 
към посетителите. 

На 14 октомври, когато 
честваме паметта на Св. 
Преподобна Петка - Парас-
кева Търновска, небесна 
покровителка на българ-
ския народ, опора и духов-
на утеха на вярващите, па-
раклисът посрещна десетки 
християни. Водосвет бе 
отслужен от архиерейския 
наместник на Ихтиманска 
духовна околия ставрофо-
рен иконом Йосиф Серев, 
като молитвено участие взе 
и протойерей Антон Апос-
толов от Момин проход. 

Тук бяха кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Илиев 
и зам.-кметовете инж. Тони 
Кацаров и г-жа Даниела 
Митева, г-н Николай Начев, 
председател на ОбС – Ихти-
ман. Г-жа Невена Караива-
нова, кметски наместник на 
селото поздрави присъст-
ващите, а синът й Момчил 
изпя „Mногая лета” и „Я 
кажи ми, облаче ле, бяло”. 

Десетките православ-
ните християни, дошли в 
празничния ден, запалиха 
свещички и се помолиха 
най-вече за здраве, защо-
то светицата е лечителка 
и пазителка от „страшни” 
болести. Хора разказват за 
безброй чудотворни изце-
ления.
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ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ! СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В 
ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ИЗ ЖИВОТА НА УЧИТЕЛИТЕ - ПЕНСИОНЕРИ ЧЛЕНОВЕ 
НА КЛУБ „МЛАДОСТ – 2”

Учителите - пенсионери 
членове на клуб „Младост 
– 2” ежемесечно организи-
раме и провеждаме меро-
приятия за стимулиране на 
творческия и културния ни 
потенциал. 

На 6 октомври проведох-
ме поредното мероприятие, 
посветено на 1 октомври – 
Международен ден на въз-
растните хора, обявен като 
такъв от ООН през 1991 г. и 
на 2 октомври - 100 години 
от гибелта на поета Димчо 
Дебелянов. 

Поздравления към учите-
лите – пенсионери направи 
г-жа Лазарина Фетфажиева 
по случай празника. Акцен-
тът на мероприятието пад-
на върху живота, любовта 
и гибелта на поета Димчо 
Дебелянов. 

Един от първите писа-
тели, който посочва дра-
матичната връзка между 
живот, съвест и поезия у 
Дебеляновото творчество, е 
писателят Гео Милев - „Жи-
вотът беше за него страда-
ние, а страданието негова 
поезия” - пише той. 

Чрез поезията си Димчо 
Дебелянов търси възторг в 
любовта и в живота. Него-

Комисията по безопасност 
на движението в ОУ ,,Дим-
чо Дебелянов” гр. Ихтиман 
организира беседи по пътна 
безопасност от служител 
на РУП - гр. Ихтиман на 
12.10.2016 г. за учениците от 
начален етап, а на 17.10.2016 
г. за учениците от прогим-
назиален етап. Младши ин-
спектор ,,Пътна полиция” 
Георги Митев представи по 

Във връзка с обявената 
национална седмица на че-
тенето от 10.10.2016 г. до 
14.10.2016 г. в ОУ „Димчо 
Дебелянов” се провеждаха 
ежедневни мероприятия с 
ученици от първи до осми 
клас. В понеделник, на 10 
октомври, всички ученици 
от училището участваха в 
откриване на седмицата. 
Среден курс слушаха раз-
каз на Йордан Йовков, а 
първи клас - любима при-
казка. Учениците от втори 
клас направиха библиотека 
от собствени книги, тре-

вите произведения са крис-
талните мостове на възтор-
га, по които Отечеството 
ни ще премине през огън и 
страдание и ще пребъде до 
днес и във вековете, подчер-
та г-жа Л. Фетфажиева. 

Г-н Николай Манански 
разказа за дълбоката и чис-
та любов на Димчо Дебе-
лянов към Иванка Дермен-
джийска – жена с широки 
културни интереси. За да 
я отклонят от любовта й с 
поета, близките й я изпра-
щат да следва в Швейцария. 
След завършването си тя 
преживява тежко трагич-
ната гибел на Димчо. Дим-
чо Дебелянов не участвал в 
Първата световна война по 
негова молба, а е мобилизи-
ран от властите заради не-
говата поезия, подчерта г-н 
Манански. 

Г-жа Славка Тодинова 
прочете статия за любов-
ните преживявания на по-
ета. „Любовната поезия 
на Дебелянов е богата на 
духовна чистота и емоцио-
нална сила. Той е постиг-
нал една от най-трудните, 
почти невъзможни победи 
– победата над желанията, 
изкушенията, победата на 

подходящ илюстративен и 
демонстративен начин пред 
децата конкретни ситуации 
и пътни злополуки с деца, 
настъпили на територията 
на Софийска област. Той 
даде конкретни практичес-
ки препоръки за безопасно 
поведение на пътя, безопас-
но пресичане на пътното 
платно от учениците, без-
опасно придвижване с ве-

токласниците проведоха 
състезание по правоговор, 
а четвъртокласниците – 
състезание по правопис. 
Учениците от пети, шести 
и осми клас участваха в със-
тезание „Най-добър четец”, 
а тези от седми клас – в със-
тезание „Писане без греш-
ки”. В петък, на 14 октом-
ври, седмицата на четенето 
бе закрита, а на отличилите 
се участници от начален и 
среден курс бяха връчени 
грамоти. 

Елка Паунова

възвишения дух над иска-
щото тяло” – подчерта г-жа 
Тодинова.

Г-жа Пенка Илчева за по-
реден път приятно изненада 
колегите си с изключител-
ната си памет. Тя рецитира 
стихотворения на Димчо 
Дебелянов и на съвременни 
поети. 

Г-н Николай Манански 
направи предложения: 
„Поетапно да се изградят 
бюст-паметници на поета 
Д. Дебелянов, писателя Г. 
Белев, на отец Генадий Их-
тимански, на Апостола на 
свободата В. Левски, на Св. 
Св. Кирил и Методий. Да се 
изгради монумент с имена-
та на загиналите ихтиманци 
във войните и за свободата 
и независимостта на Бълга-
рия.”

За тези, които идват след 
нас, необходимо е първо да 
знаят какво добро сме доп-
ринесли и после да ни съдят 
за това, което не сме напра-
вили, подчерта той.

20 ноември 2016 г.  
От Ръководството на 

клуб „Младост – 2”

лосипед в населено и извън 
населено място. 

Съгласувани са и участия 
в родителски срещи на слу-
жител на РУП - гр. Ихтиман, 
с включена тема по пътна 
безопасност, с цел ангажи-
ране и активизиране на ро-
дителите за подобряване на 
детската пътна безопасност. 

Антоанета Керезова

Иванка Дерменджийска 
през 1912 г.

Димчо Дебелянов

Димчо Дебелянов (вляво) с Гьончо Белев
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ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.
ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО УСТРОЙВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ

ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПРИБОРИ

В „СОФИЙСКИ МАРАТОН 2016” УЧАСТВАХА И НАШИ ДЕЦА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ  

ОФИС СОФИЯ - ОБЛАСТ:

До 31 октомври се подават данъчни декларации и се вна-
ся авансов данък от физическите лица за доходи получени 

през третото тримесечие на 2016 г.
     
До 31 октомври се декларира дължимият авансов данък за 

доходите на физическите лица получени през третото три-
месечие на 2016 г. Това се отнася за самоосигуряващите 
се лица, включително и за земеделските стопани. Авансов 
данък се дължи и от наемодателите за получените доходи 
от наем.
Предприятията платци на доходи на физически лица следва 

да декларират и внесат удържания авансов данък за тре-
тото тримесечие в този срок. За целта лицата следва да 
подадат декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и 
чл.201, ал.1 от ЗКПО. Образеца на декларацията може да се 
намери на сайта на НАП – www.nap.bg
Регистрираните земеделски стопани, следва да определят 

и декларират дължимия авансов данък за получените доходи 
през третото тримесечие, включително и от получени суб-
сидии през периода.
Декларираният авансов данък за доходи получени през тре-

тото тримесечие следва да се внесе в срок до 31 октомври 
2016 г.
Повече информация клиентите на НАП могат да получат 

на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един 
телефонен разговор.

Община Ихтиман 
и 

Народно читалище „Слънце – 1879” 

ви канят на 

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ 
„ДУШАТА НА БЪЛГАРИЯ” 

посветен на 
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

И 
15 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 

ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СЛЪНЦЕ” 

на 1 ноември, вторник, 
от 18:30 ч. в големия салон на чи-

талището. 

ВХОД СВОБОДЕН

Започва отоплителен се-
зон 2016/2017 г. В тази връз-
ка РСПБЗН – Ихтиман при-
помня някои нормативни 
изисквания при поддръжка 
на отоплителните инстала-
ции:

 - Преди настъпване на 
есенно-зимния период 
отоплителните уреди и съ-
оръжения се проверяват 
и при необходимост се ре-
монтират за осигуряване на 
пожарната им безопасност. 

- Комините и димоотво-
дните тръби се почистват 

Над 3000 човека старти-
раха на 9 октомври в тради-
ционния Софийски мара-
тон по централните улици 

от сажди и отлагания в на-
чалото на отоплителния 
период и периодично при 
необходимост, като се взе-
мат мерки за пожарна безо-
пасност.

- Извършените мероприя-
тия за осигуряване на ПБ на 
отоплителните уреди и съ-
оръжения се удостоверяват 
с протокол с изключение на 
многофамилни и еднофа-
милни жилищни сгради.

При експлоатацията на 
отоплителните уреди и съ-
оръжения не се разрешава: 

на София. Маратонът наби-
ра все по-голяма популяр-
ност, както сред професио-
налисти и любители у нас, 

1. Използването на неиз-
правни инсталации, уреди 
и съоръжения, както и в 
несъответствие с техниче-
ските изисквания за техния 
монтаж и експлоатация;

2. Употребата на лесноза-
палими и горими течности 
за разпалване;

3. Сушенето и поставя-
нето на материали и обо-
рудване върху уреда и на 
разстояние, по-малко от оп-
ределеното в инструкциите 
на производителите;

4. Използването на въз-

така и след елитните бегачи 
от чужбина - представите-
ли на 48 държави участваха 
тази година. Състезанието 
бе открито от кмета на сто-
лицата Йорданка Фандъ-
кова, Министъра на спорта 
Красен Кралев, Председа-
теля на БОК Стефка Коста-
динова и други спортисти и 
деятели.

На 42.195 км едновремен-
но се проведе Държавно 
и Балканско първенство. 
При тази силна конкурен-
ция участва и отбор на ЛК 
„Маратон” гр. Ихтиман с 
треньор Цвета Минкина. В 
масовия старт на 3 км бяга-
ха: Християн Стайков, Сте-
фани Караджова, Даниел 

духопроводите и инстала-
ционните канали като ди-
моотводи;

5. Принудителното въз-
пламеняване на горимите 
отлагания по комините; 

6. Повторното запалване 
на печки с течно гориво, 
преди те да са се охладили;

7. Оставянето без наблю-
дение на печки с твърдо, 
течно и газово гориво и 
други отоплителни уреди (с 
изключение на тези с авто-
матичен режим на работа);

8. Разполагането на локал-

Йорданов и Илиян Кръстев. 
Всички се представиха мно-
го добре и завършиха сред 
първите. На 10.550 км при 
жените участва Християна 
Петкова и се класира на 
престижното 18 място, като 
бяга редом с национални 
състезателки и много сил-
ните африкански бегачки. 
За първи път на класиче-
ската дистанция 42.195км 
участва Александър Спасов 
класирал се на 25 място, 
като бяга с елитни кений-
ски и етиопски бегачи и с 
много добри състезатели от 
балканските страни. Тази 
година Александър Спасов 
има много добри изяви на 
планинското бягане и сега 

ни отоплителни уреди и на 
димоотводните им тръби на 
разстояние, по-малко от 0,5 
m, от конструктивни еле-
менти, стенни покрития и 
др.

Спазвайки тези норма-
тивни изисквания през 
предстоящият отоплите-
лен сезон вероятността да 
възникне пожар или друг 
инцидент вследствие из-
ползването на местни отоп-
лителни прибори значител-
но ще намалее.

Н. Найденова, 
мл. инсп. РСПБЗН

доказа, че се справя добре и 
на шосейното бягане.

Поздравления за нашите 
състезатели с пожелания 
за още по-големи успехи в 
следващите състезания.

КОНТАКТИ:
гр. Ихтиман

ул. „Цар Освободител“ №123

тел: 0889 / 57 57 08

e-mail: piar_ihtiman@abv.bg

ЧЕСТИТ 
85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

НА 
ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 

ОТ ИХТИМАН

Тарифа за обяви и реклами в
Информационен бюлетин

1. Графично оформена, с цвят:
• първа страница 
(долна половина) - 1 лв.см2

• последна страница - 0,50 лв.см2

2. Малка обява 
до 10 думи - 1 лв.

Дъщеря, внуци и правну-
ци му пожелават здраве 

и все така с усмивка 
и младежки дух да ги 

среща на прага! 
Наздраве! Обичаме те!


