
МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ РУМЯНА БЪЧВАРОВА И 
ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРЪТ НА 
ГД „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ 

СТ. КОМИСАР 
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ

ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С 
РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА 

ОДМВР - СОФИЯ

В ИХТИМАН - МИНУС 25 ГРАДУСА, 
КМЕТЪТ СЕ РАДВА, ЧЕ Е РЕШЕН 

ПРОБЛЕМЪТ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

119 БЕБЕТА ЗА 2016-ТА ГОДИНА, 
5 ОТ НАЧАЛОТО НА ТАЗИ

ИХТИМАН
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  И З Д А Н И Е  Н А  О Б ЩИ Н А  И Х Т И М А Н

Брой 121 • януари  2017

Министърът на вътреш-
ните работи и заместник 
директорът на Главна ди-
рекция „Национална по-
лиция” ст. комисар Кон-
стантин Димитров се 
увериха в готовността на 
областната дирекция за 
ефективното реализиране 
на стартиралата специа-
лизирана полицейска опе-
рация за противодействие 
на битовата престъпност 
в малките населени места. 
Те дадоха положителната 
си оценка за постигнатия 
напредък в резултатите на 
дирекцията през изтекла-
та 2016 г., а именно - дво-
ен ръст на бързите про-
изводства, повишение на 
разкриваемостта с 14% и 
понижение на кражбите и 
грабежите.

Министър Бъчварова се 
запозна детайлно с подго-
товката на дирекцията и 
районните управления в 
Ихтиман, Самоков, Косте-
нец и Елин Пелин, със спе-
цификата на обслужваните 
от тях райони, предприе-
тите от тях организацион-
ни и превантивни мерки, 
както и затрудненията, 

- Здравейте, за много го-
дини!

- Здравейте, за много годи-
ни и на Вас, и всички радио-
слушатели на Радио София! 

- Следим обстановката в 
София и в региона… Как-
во е положението при вас. 
Как се справяте с падналия 
снеговалеж и с ниските тем-
ператури. Има ли някъде 
проблем в населените места 
в общината?

- Смея да твърдя, че всич-
ки пътища на територия-
та на нашата община са 
проходими при зимни усло-
вия. Всичко е разчистено. 
Температурите, в действи-
телност, днес рано сутрин-
та бяха много ниски. Минус 
25 градуса беше температу-
рата в Ихтиман. Снегът 
е между 40 и 50 см. Така че, 
имало е и по-тежки зими, 

които срещат в отделните 
направления на дейност. 
Отчетено бе много добро-
то взаимодействие с орга-
ните на местната власт, с 
частните охранителни и 
туроператорски фирми на 
територията на Софийска 
област, като един от опре-
делящите фактори за ефек-
тивното противодействие 
на битовата престъпност 
и опазването на обществе-
ния ред в курортните ком-
плекси през зимния сезон. 

Очертавайки основните 
акценти и цели, министър 
Бъчварова подчерта, че 
фокусът на националната 
специализирана полицей-
ска операция е поставен 
върху активизиране на ох-
ранителната дейност, така 
че да се гарантира по-зави-
шеното полицейско при-
съствие в малките насе-
лени места. В заключение 
тя изрази своето очакване 
предприетите мерки да 
дадат бързи и видими ре-
зултати, които да повишат 
усещането за сигурност у 
гражданите.
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но на фона на събитията, 
които са в страната, смея 
да твърдя, че ние в община 
Ихтиман проблеми нямаме 
с почистването на улиците 
и пътищата. 

- По-тежка е ситуацията 
в момента в източна Бълга-
рия…Но все пак, предпола-
гам налага се почистване на 
улиците в града, така че да 
има нормално придвижва-
не. Работят ли и в момента 
машините, свършили ли са 
си работата – контрол уп-
ражнявате Вие?

- Аз тъкмо се прибирам 
сега от работа. В рамките 
на 2 километра в града две 
машини забелязах, които 
разчистват... Тук е място-
то и моментът да благода-
ря на фирмата, която под-
държа Община Ихтиман за 
перфектната работа днес, 

„Усещането за сигурност у гражданите е пряко 
свързано с доверието им към полицейските слу-

жители и полаганите от тях усилия в ежедневна-
та им дейност” - каза Румяна Бъчварова

Разговор на Лилия Герчева от БНР с Калоян Илиев - кмет на 
Община Ихтиман в ефира на Радио София

която свършиха. От 4:30 
ч. сутринта сме с тях за-
едно, така че (понеже вече 
е много модерно писането 
във Фейсбук, и в интернет), 
критерия за мен днес за до-
бре свършената работа е, 
че нямахме оплаквания на 
Фейсбук страницата. Има-
ше само един сигнал от село 
Венковец, че не беше разчис-
тен пътя. Отреагирано е 
веднага. Понеже приоритет 
е първоначално разчиства-
не на улиците и пътищата 
в града, след това вече оти-
доха в селата. Но до 5 часа 
(след обяд), когато направи-
хме последната справка, във 
всяко едно село улиците и 
пътищата са разчистени.

- И пътищата към населе-
ните места.. Така е в соци-
алните мрежи – хората се 
чувстват най-спокойни, като 
че ли, да изразят мнението 
си. Действително, това може 
да бъде показателно. Вие 
обявихте също грипна ва-
канция и във вашата общи-
на, така както в по-големите 
градове и доста региони на 
страната също се случи, до 
днес включително. От утре 
учениците тръгват на учи-
лище в Ихтиман. Готови ли 
са учебните заведения, ото-
плени ли са сградите?  

на стр. 3

В Многопрофилна бол-
ница за активно лечение - 
Ихтиман отпразнуваха 21 
януари или т.нар. Бабинден, 
обявен през 1951 г. за Ден 
на родилната помощ. До-
макин на тържеството бе 
екипът от Акушеро-гинеко-
логично отделение, а техни 
гости кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Илиев 
и зам.-кметовете г-жа Да-
ниела Митева и инж. Тони 
Кацаров. 

на стр. 3



 2                                          Ихтиман

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР НА 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗИООТИЧНА КОМИСИЯ НА 
ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЩИНА ИХТИМАН ОБЯВЯВА КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР (ПО ЗАМЕСТВАНЕ) СЪС СРОК ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА НА ДЛЪЖНОСТТА

Постоянната комисия по 
заетост към Областния съ-
вет за развитие на Софийска 
област класира подадените 
проекти от работодатели по 
схемите „Обучения и зае-
тост” и „Обучения и заетост 
за младите хора” на първо-
то за 2017 година заседание 
(11 януари 2017г. ). Проек-
тите се финансират от Опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” 
2014-2020 г. 

Заседанието беше ръко-
водено от Областния упра-
вител на Софийска област 
г-жа Росица Иванова, която 
след като отправи своите 
пожелания към членовете 
на Комисията по случай на-

На 11.01.2017 г. на основа-
ние Заповед № 36/10.01.2017 
г. на Кмета на Община Их-
тиман и във връзка с писмо 
с вх. № 06.00-2/09.01.2016 г. 
от Областна администрация 
- Софийска област се прове-
де заседание на Общинската 
епизоотична комисия. На 
срещата присъстваха: Да-
ниела Митева – зам.-кмет 
Община Ихтиман, Чавдар 
Атанасов – ст. експ. “СА” Об-
щина Ихтиман, д-р Генади 
Генадиев – ОВИ Община  Их-
тиман, инсп. Стефан Зашев 
- мл.експ. „ИКОС”, Антон 
Манов – лесничей ТП „ДГС” 
Ихтиман, Борислав Каца-
ров – лов. надзирател СЛРД 
„Сокол” Ихтиман, Адриана 

Необходими документи:
-Заявление (по образец)
-Декларация (по образец)
-Автобиография
-Мотивационно писмо
-Копие от диплома за завършено 

средно образование (задължително 
се представя дори кандидатът да 
има диплома за висше образование)

Образец на заявлението и деклара-
цията се получава в деловодството 
на Община Ихтиман 

Изисквания към кандидатите:
-Завършено средно образование
-Принадлежност към местна уяз-

вима етническа общност 
-Добро познаване на проблемите 

на общността и съпричастност

стъпването на Новата 2017 
година, премина към днев-
ния ред, според който пода-
дените заявки от работода-
тели в Софийска област по 
двата проекта бяха класира-
ни съгласно утвърдена ме-
тодика. Областният упра-
вител сподели становището 
си по отношение на опреде-
лената методика, която по-
специално по първата схема 
„Обучения и заетост” дава 
предимство на фирмите, за 
сметка на общините, пода-
ли заявки за финансиране.

Тя информира също така, 
че на проведена предвари-
телна работна среща с ръко-
водството на РСЗ са обсъж-
дани варианти за отделяне 

Пандезова – инсп. РЗИ – Со-
фийска област, инж.Сашо 
Чавдаров – инсп. “ЗН” – РД 
„ПБЗН” София.

Д-р Генадиев запозна 
членовете на комисията с 
актуалната епизоотична 
обстановка в страната по от-
ношение на болестта инфлу-
енца по птиците, начини на 
предаване, разпространение, 
мероприятия и контрол. Бяха 
набелязани и приети кон-
кретни мерки за ограничава-
не на разпространението на 
болестта на територията на 
община Ихтиман. Комисията 
реши:

1.На осн. чл. 128 от ЗВД да 
се вземат конкретни мерки за 
предотвратяване на проник-

на финансов ресурс по въ-
трешни критерии на Коми-
сията, произтичащи от при-
оритетните икономически 
сфери в Областната страте-
гия за развитие, за общи-
ните, които остават без фи-
нансиране по Програмата. 
След проверка, извършена 
от директора на Дирекция 
„Регионална служба по за-
етостта“ - София г-жа По-
лина Маринова на нацио-
нално ниво, стана ясно, че 
за съжаление към момента 
не би могъл да бъде отделен 
финансов ресурс по схема 
„Обучения и заетост“ за об-
щините и следва да се при-
лагат одобрените критерии 
в методиката при класира-
нето на кандидатите. 

На свой ред г-жа Мари-
нова информира, че по схе-
ма „Обучения и заетост” са 
подадени общо 126 заявки, 
50 от които ще бъдат удо-
влетворени спрямо налич-
ните средства. Останалите 
ще бъдат предложени в ре-
зервен списък, в случай, че 
бъде отпуснат допълните-
лен финансов ресурс. 

Членовете на комисията 

ването на болестта инфлуен-
ца по птиците на територия-
та на общината.

2.Извършване на съвмест-
ни проверки с представители 
на ловно-рибарското друже-
ство, държавни горски и лов-
ни стопанства за наличие на 
умрели и болни птици.

3.Забранява се:
3.1.Провеждане на пазари и 

изложби на птици;
3.2.Разселване на пернат 

дивеч;
3.3.Придвижване и транс-

портиране на домашни пти-
ци;

4. Собственици на обекти в 
които се отглеждат птици да:

- подобрят мерките за био-
сигурност;

проведоха дискусия относ-
но методиката, която по 
мнението на болшинството 
трябва да бъде разписана 
така, че заявките за разкри-
ване на работни места, по-
дадени от частния сектор и 
от общините, да бъдат кла-
сирани и оценявани като се 
даде приоритет на Област-
ната стратегия за развитие, 
както и да бъде определен 
отделен финансов ресурс за 
публичния и за частния сек-
тор по проекти по ОП РЧР 
2014 - 2020 г., по които те са 
допустими работодатели. 
В тази връзка Постоянна-
та комисия по заетост към 
Областния съвет за разви-
тие на Софийска област взе 
решение да излезе със свое 
предложение до Управля-
ващия орган на ОП “РЧР“ 
2014 - 2020 г. към МТСП за 
преработване на методика-
та за класиране и оценка на 
заявките.

Областният управител 
подкрепи мненията и до-
пълни, че ще предложи 
и Регионалният съвет за 
развитие на Югозападен 
район да излезе с подобно 

- не допускат излизането на 
птиците извън дворовете;

- не допускат контакт на до-
машни с диви птици;

- съхраняват в закрити по-
мещения фуража за изхран-
ване на птиците;

- уведомяват ветеринарния 
лекар при болни или умрели 
птици;

5. Кметове и кметски наме-
стници уведомяват собстве-
ниците на птици да:

- отглеждат птиците в за-
творени помещения;

- отглеждат отделно водоп-
лаващи от останалите видо-
ве;

- не пускат водоплаващи 
птици във водоеми където 
обитават диви птици;

решение на следващото си 
заседание в края на месец 
януари, който също да вне-
се предложение в Комитета 
за наблюдение на ОП “РЧР“. 
Членовете на комисията 
пристъпиха към класира-
нето на подадените заявки, 
съобразно с определения за 
Софийска област финансов 
ресурс в размер на 1 155 691 
лв. за схема „Обучения и за-
етост“ и 1 462 064 лв. за схе-
ма „Обучения и заетост за 
младите хора“.

Общо 50 заявки за раз-
криване на работни места 
ще бъдат финансирани по 
схема „Обучения и зае-
тост“, а останалите ще бъдат 
включени в резервен спи-
сък. Така в Софийска об-
ласт ще бъдат разкрити 137 
работни места и назначени 
27 наставници. 

По схема „Обучения и за-
етост на младите хора“ ще 
бъдат финансирани всички 
подадени заявки – общо 83 
на брой. Разкриват се 333 
работни места с 82-ма нас-
тавници.

Източник: 
Областна администрация

- организиране на дезин-
фекционни площадки на об-
ществени пътища;

 - поставяне на обозначи-
телни табели при нужда.

6. РУ на МВР да засили кон-
трола върху транспортните 
средства превозващи домаш-
ни птици. При констатирани 
нарушения  да се уведомят 
служителите на ОДБХ – Со-
фия област.

7. Извършване на разясни-
телни кампании за населени-
ето.

Телефон за подаване на 
сигнали и информация: 

0884 645 337 
д-р Генади Генадиев,  ОВИ 

- Ихтиман

-Владеене на езика на общността 
-Много добри комуникативни уме-

ния
-Умения за работа с компютър - 

(MS Word, Internet, електронна поща)
-Предимства: познания и/или опит 

в социалната и здравната сфера
Начин на провеждане на конкурса 

(в рамките на един ден):
Конкурсът ще се проведе от ко-

мисия, в която се включват пред-
ставители на общината, на РЗИ, 
на Сдружение „Национална мрежа на 
здравните медиатори” и Областен 
отговорник на Здравните медиато-
ри за София област, Общопрактику-
ващ лекар, представител на мест-
ната уязвима общност. 

Конкурсът за здравен медиатор 
ще се осъществи на два етапа:

1.Първи етап - преглед на пред-
ставените от кандидатите доку-
менти 

2.Втори етап - провеждане на ин-
тервю с одобрените на първи етап 
кандидати

Дата, час и място на провежда-
не на конкурса: 

Краен срок за подаване на доку-
менти: 17.00 ч. на 28.02.2017 г.

Документите се подават лично 
в деловодството на Община Ихти-
ман. 

Дата на провеждане на конкурса: 
1.03.2017 г. от 10.30 ч.

За контакти: 0724/8-23-81 вътр. 
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Кратко описание на длъжността 

здравен медиатор
1. Подпомагане на незапознатите 

със здравната система за получава-
не на достъп до здравни услуги

2. Посредничество между уязвими 
групи и здравни и социални служби

3. Работа със здравни специали-
сти и институции за повишаване на 
имунизационния статус на децата

4. Подпомагане при попълване на 
различни документи

5. Участие в организиране на 
здравни профилактични мероприя-
тия и мероприятия за повишаване 
на здравната култура

Избраният от комисията канди-

дат за длъжността здравен меди-
атор следва да премине 14-дневно 
обучение, което ще се проведе Со-
фия. Отсъствия от учебните зани-
мания не се допускат.

Обучението на спечелилия конкур-
са ще започне през месец март 2017 
г.       

  Здравният медиатор е длъжен да 
участва в национални и регионални 
срещи на здравните медиатори и в 
обучения за повишаване на квалифи-
кацията си (един-два пъти годиш-
но).

Конкурс, на който в рамките на 
събеседването се яви само един кан-
дидат, ще се преобяви.



от стр. 1
Водосвет за здраве извър-

ши протойерей Виталий-
Велков от градския храм 
„Успение Богородично”. 

Ритуално измиване ръце-
те на екипа от отделението 
направиха младите майки 
Ралица Иванова, сдобила се 
със син Николай през мина-
лата година и Петя Чорева, 
майка на момиченце с име-
то Надежда.  Двете подне-
соха и подаръци – спални 
комплекти за бебенца, кои-
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БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ!
На втори декември 2016 

г.от граждански инициати-
вен комитет в гр. Ихтиман 
бе организирана кампания 
за набиране на средства за 
децата на Елеонора Пашу-
нова и Росен Богданов. 8 
700 са събраните средства 
по сметката на Е. Пашуно-
ва и 3 300 по сметката на Р. 
Богданов. В кампанията се 
включиха хора от цяла Бъл-
гария. 

Елеонора Пашунова, Ро-
сен Богданов, техните деца и 
инициативният комитет от 
сърце благодарят на всички 
ХОРА и на Община Ихти-
ман за оказаната морална и 
финансова подкрепа. Спе-
циални благодарности на 
малките деца с големи сър-
ца и техните учители от СУ 
„Христо Ботев” за коледния 
базар, който организираха 
в подкрепа на своите съ-
ученици. Благодарности 
към фирма „Боби - Пеш” и 
Община Ихтиман, достой-
но изпратили един баща в 
последния му път. Благо-
дарности за служителите 
на „Булгартрансгаз” ЕАД, 
фирма „Вуйчо Ваньо” и на 
много други, които пожела-
ха анонимност. 

Специални благодарнос-
ти на г-н Юлиян Георгиев, 

В ИХТИМАН - МИНУС 25 ГРАДУСА, 
КМЕТЪТ СЕ РАДВА, ЧЕ Е РЕШЕН 

ПРОБЛЕМЪТ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
от стр. 1
- По информацията коя-

то днес получихме от ди-
ректорките на училищата, 
те са готови утре да по-
срещнат учениците с едно 
уточнение, че учебните за-
нятия ще бъдат намалени 
с 10 минути часовете, за 
да могат да свършат до 5 
часа( след обяд ), когато още 
е светлата част на деня 
и не са паднали толкова 
много температурите ве-
черта, за да могат децата 
да се приберат по-спокойно 
по домовете. Максимумът, 
който можехме да дадем и 
е в правомощията на кме-
та, са три дни. Дал съм ги 
и трите дни - понеделник, 
вторник и сряда. От утре 
вече децата са на училище, 
колкото и да им е мъчно. 

- Ами с намалени часове 
поне ще се приберат заради 
ниските температури, пък, 
надяваме се, тези неучеб-
ни дни наистина да спрат 
разпространението на гри-
па, както се отчита в доста 
региони заради липсата на 
контакт между децата, най-
вече. 

Решен ли е проблемът с 
водата. Казахте вие, че сте 
имали такъв проблем с во-
доснабдяването. За кои на-
селени места става въпрос?

- Става въпрос за цялата 
община – града и селата, 
които са вързани на водо-
провода от Рила планина. 
Проблемът с водата не е 

от вчера. Винаги, когато 
паднат много ниско темпе-
ратурите, водохващането 
замръзва. Тук е мястото и 
искам да благодаря на г-н 
Цветан Цветанов, пред-
седател на парламентар-
ната група на ПП ГЕРБ за 
подкрепата, която оказа 
и помощта на Министер-
ство на енергетиката и 
(Министерство) на окол-
ната среда и водите, че 
проявиха разбиране и беше 
пусната допълнително вода 
от язовир Белмекен, което 
спаси положението. Защо-
то, ако още малко се бяхме 
забавили щеше да има и 
бедствено положение. Во-
дата не достигаше не само 
за община Ихтиман, а и за 
община Долна баня и общи-
на Костенец. Ние и трите 
общини сме вързани на този 
водопровод. Затова искам 
още веднъж да им благодаря 
за помощта и разбирането, 
което проявиха, за да не 
изпадаме в бедствено поло-
жение. Сами си направете 
сметка, ако в момента ня-
маше вода на минус 25 гра-
дуса как щяхме да снабдя-
ваме хората - с водоноски 
да караме вода, тръбите 
и цялата ВиК инсталация 
може би щеше да се спука… 
и ставаше направо… ужас..

- Доста по-затруднена 
щеше да е тази дейност, не-
съмнено, при ниските тем-
ператури. От кога е този 
проблем и от кога е решен, 

защото вероятно е хванал и 
празниците, които отмина-
ха…

- Да, имаше опасност. 
Имаше опасност точно 
за Нова година и Коледа да 
имаме проблем с водата. 
Радвам се, че хората в об-
щината не можаха да го 
усетят, но ние всеки ден 
проверявахме какъв дебит 
влиза в резервоарите в Их-
тиман и в селата, и бяхме 
на ръба. Ставаше въпрос 
за ден - два – ако нямаше 
допълнително вода - обявя-
вахме бедствено положение. 
Водата спираше, просто 
нямаше дебит… Тук при нас 
е минус 25 градуса, на 2 000 
метра надморска височина 
сигурно е поне минус 35. 

- Докога ще може да се за-
хранвате от язовир Белме-
кен?

- Уверението от Минис-
терство на енергетиката е 
до пролетта, когато започ-
ват да се топят снеговете 
и когато вече дебитът е 
нормален Да се надяваме, 
че е така и няма да имаме 
проблем.

- Едно трайно решение сте 
намерели на този проблем. 

- Абсолютно. 
- Избегната е и бедстве-

ната ситуация в общината. 
Благодаря Ви за този разго-
вор. Чухме кмета на Общи-
на Ихтиман Калоян Илиев.

 11.01.2017 г.  
Снимка: 

Георги Корнейков, БНР

то с благодарност прие д-р 
Антоанета Митева, начал-
ник Акушеро-гинекологич-
но отделение.

От името на общинско-
то ръководство кметът г-н 
Калоян Илиев поздрави д-р 
Ивка Георгиева, управител 
на болницата и гинеколог, 
както и екипа, като пожела 
крепко здраве и „много ра-
бота”. Подготвен бе и пода-
рък за празника – телевизор 
за АГ отделението. А д-р Ге-
оргиева разпръсна капчици 

вода с пожелания за добра 
година и „колкото пръски 
- толкова бебета да има”. На 
тържеството присъстваха 
и лекари, дошли да уважат 
колегите си, посрещащи но-
вия живот.

който предостави тениска 
с подписите на ФК „ЛЕВ-
СКИ” за благотворителен 
търг и на кмета Калоян 
Илиев, който предложи су-
мата 1 200 лв., която също 
ще бъде предоставена за 
каузата. Благодарим и на 
всички хора, които подпо-
могнаха инициативата и да-
риха пари в кутиите, поста-
вени в двайсет търговски 
обекта в града. Благодарим 
на всички вас, които не мо-
жем да назовем по име, кои-
то в тези трудни времена 
ни подкрепихте и пуснахте 
паричка за добрата кауза. 
Една кутия от магазин във 
Веринско съдържаше почти 
150 лева на монети и дреб-
ни левчета, отделени от бе-
дните селски хора! Докато 
има хора като вас, не всич-
ко е изгубено! Проблясва 
някаква надежда, че заедно 
може да успеем и да станем 
още по-добри. 

Поклон и благодарности 
към всички вас, които бяхте 
солидарни и съпричастни. 
Бъдете здрави и благосло-
вени! Благодарим от сърце!

Елеонора Пашунова, Росен 
Богданов и граждански 

инициативен комитет

Във връзка с установени изнесени приемни за граждани 
от окръжния прокурор в района на Софийска област, об-
служвана от Софийска окръжна прокуратура, е изготвен 
график за прием на граждани.

Приемната в гр. Ихтиман ще бъде в сградата на пл. „Съ-
единение” № 1, ет. 2 от 14:00 ч. до 16:00 ч. на следните дати: 
24.02.2017 г., 10.04.2017 г. и 12.06.2017 г.

Предварителни заявки за прием могат да се направят на 
e-mail rp_ihtiman@ prb.bg или на тел.0724/8-24-24.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ УВЕДОМЯВА:
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАРИ В КОМИНИ. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ 
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИНИ

Препоръките са насочени към 
различните групи участници 
в движението по пътищата и 
целят изграждане на ЗАЩИТНО 
ПОВЕДЕНИЕ в рискови ситуации 
през зимния период (ноември – 
март).

Най-застрашени да постра-
дат в пътнотранспортно про-
изшествие са пешеходците и 
особено онези от тях, които са 
във възрастовата група над 64 
години. Най-много злополуки с 
тях са регистрирани във време-
то на сумрака. Причините най-
често са комплексни: намалена 
сетивност, неправилно движение 
и присъствие на платното за 
движение и в същото време – 
несъобразена скорост на водачи-
те при ограничена или намалена 
видимост особено в тъмната 
част на денонощието.

През миналия зимен период – 
01.11.2015 г. – 31.03.2016 г., на 
територията на страната са 
настъпили 2605 тежки ПТП, при 
които са загинали 237 и са били 
ранени 3170 участници в движе-
нието по пътищата. 

По вид участник в ПТП броят 
на загиналите през миналия зи-
мен период (2015/2016 г.) е: вода-
чи – 108 – 45,57% от всички 237 
загинали (при 1299 ранени); пеше-
ходци – 69 – 29,11% от всички 
237 загинали (при 792 ранени), 
пътници – 60 – 25,32% от всички 
237 загинали (при 1077 ранени), 
и работници на пътя – 0 (при 2 
ранени).

През зимния период 2015/2016 
г. са настъпили 39 ПТП с учас-
тието на велосипеди и 13 – на 
ППС с животинска тяга. През 
същия период в 97 случая ПТП са 
с участието на мотоциклети и 
мотопеди (съответно 76 и 21). 
При 146 ПТП с посочените видо-
ве ППС са загинали 10 (0,42% от 
237) и са били ранени 153 (4,83% 
от 237) участници в движението 
по пътищата.

Изнесената статистика сочи, 
че управлението на двуколес-
ни ППС и на ППС с животинска 
тяга през зимните месеци НЕ Е 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ, а 5,72% от всички 
2605 настъпили ПТП през зимния 
период 2015/2016 г. са именно с 
ППС от посочените категории.  

НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА ПЪТ ПРИ 

ПРОГНОЗА ЗА УСЛОЖНЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕТО  И ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕ-
ЖИ! НЕ ОБРАЗУВАЙТЕ ЗАДРЪСТВА-
НИЯ ЗАРАДИ  НЕТЪРПЕЛИВОСТ И 
САМОНАДЕЯНОСТ!

При първите снеговалежи се 
получават големи затруднения 
за движението, образуват се 
колони, понякога се налага вода-
чите и спътниците им да прес-
тояват с часове в задръства-
ния. Затрудненията се дължат 
основно на неподготвени за зи-
мата автомобили, с износени и 
неподходящи за сезона гуми, без 
вериги против буксуване. Мно-
зина бедстват в студа и заради 
това, че са потеглили с недоста-
тъчно гориво, без подготовка за 
усложения на метеорологичните 
и пътни условия. През зимата 
трябва да се тръгва на път с 
пълен резервоар, с топли дрехи, 
храна и вода за всички в авто-
мобила. 

Не разчитайте, че при закъсва-
не в снега автомобилът ви ще 
бъде теглен с километри; тех-
никата на пътните служби  ще 
ви изтегли  само до първата от-
бивка, за да не пречите на дви-
жението. 

Ако се предвиждат обилни сне-
говалежи, ако автомобилът ви 
не е добре подготвен за зимни 
пътувания, както и ако вашият 
опит зад волана  при зимни ус-
ловия е недостатъчен и нямате 
резервен по-опитен водач, по-до-
бре е да отложите пътуването, 
ако то не е  крайно наложително! 

Ако автомобилът закъса или 
се повреди, пътниците не тряб-
ва да излизат и да се движат 
около него, защото рискуват да 
бъдат блъснати от преминаващ 
автомобил. 

Ако застигнете дълга непод-
вижна автомобилна колона на 
заснежен път и при снеговалеж и 
по всичко личи, че има неизвест-
ни за вас затруднения в начало-
то на колоната, не проявявайте 
нетърпение и се наредете на нея, 
чакайте като останалите. 

Помнете, че причината за ко-
лоната  може да е катастрофа, 
закъсали автомобили или  регу-
лярно технологично спиране на 
движението от пътната полиция 
и пътните органи за  разчист-
ване на участъка. Чакайте на 

място в колоната, докато дви-
жението се нормализира. Често 
шофьори на автомобили с по-ви-
сока проходимост не изпълняват 
разпорежданията за ненавлизане 
във временно затворен участък 
заради снегонавявания, не след 
дълго закъсват и се налага за 
тяхното изтегляне да се откло-
нява почистващата техника. 

При образували се колони на 
магистралите поради временно 
спиране за разчистване на сне-
га или закъсали автомобили, не 
навлизайте и не спирайте в ава-
рийните ленти – така блокирате 
достъпа на автомобили на поли-
цията, пътните служби и Спешна 
помощ.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА СЕ-
ВЕРНИТЕ СКЛОНОВЕ!

Когато при отрицателни тем-
ператури управлявате автомо-
бил, не се стремете към мак-
симално разрешената скорост, 
тъй като има голяма вероят-
ност на северен склон, в гориста 
местност, на сенчест участък 
изведнъж да навлезете  върху 
заледена настилка. Там снегът и 
ледът се запазват много по-дъл-
го от участъците, огрявани от 
слънцето през деня.  

Помнете, че Е ОПАСНО да за-
действате рязко спирачките и 
да отнемете изведнъж газта, 
защото може да загубите упра-
вление на автомобила. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е при по-
падане върху лед да запазите 
самообладание и ПОСТЕПЕННО И 
ПЛАВНО ДА НАМАЛИТЕ СКОРОСТ-
ТА с помощта на двигателя, при 
включена предавка.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е ДА ИЗПЪЛ-
НЯВАТЕ УКАЗАНИЯТА на пътните 
полицаи и служителите на път-
ните служби и ДА НЕ НАВЛИЗАТЕ в 
участъци при ясен знак, че това 
не е разрешено! Не изпреварвай-
те колоната, защото така ще 
образувате втора колона и за-
дръстване, за чието нормализи-
ране ще са необходими часове за 
стотици автомобилисти, спът-
ниците им, а и за самите вас! 

ПРЕДИ ВСЯКО ЗИМНО ПЪТУВА-
НЕ СЕ ОСВЕДОМЕТЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛНО ЗА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕ-
ТО И СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 
ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА!

СЪЛЗИ ОТ РАДОСТ

В ПОМОЩ НА ХИТРИНО

Казват, че семейство може 
да има и без кръвни родни-
ни, а от приятели, съседи, 
колеги. 

Тя вече е на 85 години. 
Изпълнила е своя дълг на 
гражданка, съпруга, май-
ка, баба. Отгледала е двама 
сина. Дала им е добро об-
разование. По стечение на 
обстоятелствата живеят в 
другия край на страната. 
Както обикновено се случ-
ва, грижите се свеждат до 
обаждане по телефона. А 
майките, колкото и да им е 
трудно, отговарят, че са до-
бри, за да не безпокоят де-
цата си.

Така и сега. Студ е сковал 
земята, а дървата за огрев 
свършват бързо. Снегът 
продължава да вали… 

Щедростта се изразява в 
това: в „нямането” да мо-
жеш да дадеш! Когато имаш 
– лесно е да дадеш…

В навечерието на Коле-
да, трагедията в Хитрино 
разтърси всяко живо съ-
щество. В такива случаи 
проличава солидарността, 
съпричастността и хуман-
ността към пострадали. 
Много възрастни хора не 
знаеха как да пуснат есемес, 
а желаеха да се включат в 
благотворителната кампа-
ния. Тогава решихме към 
новогодишните куверти 
да прибавим по един лев. 
Предложението се прие 
единодушно и събраните 
средства бяха предадени на 
г-жа Даниела Митева, зам.-
кмет на Община Ихтиман, 
която намери банковите 
сметки и преведе събрани-
те дарения.

Най-активни бяха пен-

Основната причина за 
възникването на пожари в 
коминни тела е тяхното не-
почистване от натрупаните 
сажди.

При строителството на 
сгради и помещения често 
се допускат нарушения на 
противопожарните норма-
тиви, вследствие на което 
възникват пожари в същи-
те, водещи до неприятни 
последици за потърпев-

Случайно Пламен Тодо-
ров научава, че жената е без 
огрев в тези мразовити дни. 
Докарва й чували с въгли-
ща, оставя ги пред вратата 
и си отива. Не иска пари. 
Доволен е, че е направил 
едно добро дело.

Последва помощ и от  Об-
щина Ихтиман в лицето на 
г-н Тони Кацаров…

Сълзи от радост бликат от 
очите на тази жена, научи-
ла стотици деца да обичат 
земята и природата. Може 
би това я крепи да иска да 
живее, може би вярата и на-
деждата, че има добри хора. 
От нейно име благодарим 
за хуманността, проявена 
от тези хора!

Дана Янинска

сионерските дружества в 
с. Вакарел, с. Живково, с. 
Боерица, с. Стамболово, с. 
Веринско, градските клубо-
ве „Еледжик” и „Здравец”. 
Обърнахме се и към други 
обществени организации, 
за да се включат в нашата 
инициатива, но не приеха.

Отново пенсионерите по-
казаха своята отзивчивост. 
Те бяха първи в събиране-
то на дрехи и завивки за 
пострадалата Мизия. Не 
веднъж сме изпращали и 
помощи за приюта на отец 
Иван.

Поздравления, мили хора. 
Докато има такива като вас, 
България ще пребъде. По-
клон към вашата отзивчи-
вост, която е донесла радост 
в очите на поне едно семей-
ство!

Дана Янинска,
Председател на ОбС на 

пенсионерите

за предпазване на участниците в движението по пътищата от 
тежки пътнотранспортни произшествия през зимния период

шите. Нарушенията могат 
да бъдат от най-различно 
естество, както от строи-
телно–технически характер 
(неосигурена пожароустой-
чивост на строителните еле-
менти, нарушена вътрешна 
планировка и пр.), така и 
от неправилно положена 
ел.инсталация, неправилно 
изградени съоръжения към 
отоплителната инсталация 
и пр. 

Противопожарните изи-
сквания при изграждане на 
комини, които трябва да се 
спазват са следните:

-Преминаването на коми-
ните през горими междуе-
тажни конструкции, както 
и през таваните трябва да е 
специално защитено с него-
рими материали.

-Комините трябва да са 
измазани отвън и отвътре.

-От по-старите сгради 

трябва да бъде отстране-
на допусканата в миналото 
строителна неизправност 
– вградена дървена греда в 
конструкцията. Пожарната 
опасност в този случай не е 
за подценяване– през коми-
на преминават нагрети до 
висока температура проду-
кти на горенето, които про-
менят състава на дървеси-
ната и водят до запалване.

За недопускане на инци-

денти е необходимо отстра-
няването на горецитирани-
те нарушения. Напомняме, 
че е задължително почист-
ването на коминните тела 
от натрупалите се саж-
ди преди започването на 
отоплителния сезон, както 
и след това при необходи-
мост.

Надежда Найденова,
мл. инсп. РС ПБЗН - 

Ихтиман

КОНТАКТИ:
Община Ихтиман

гр. Ихтиман
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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.


