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На 1 ноември отбелязваме 
Деня на народните будите-
ли. Един ден с особена, из-
ключителна, неповторима 
стойност за нас. Общобъл-
гарски празник на истори-
ческата памет и национално 
самочувствие, отстоявани с 
години и десетилетия. При-
нос за това имат стотици и 
хиляди знайни и незнайни 
книжовници, наставници 
и просветители, борци за 
национално освобождение, 
вдъхвали вяра в собствени-
те сили на народа за труд-
ностите, пред които пътят 

На 27 октомври бе отбе-
лязан храмовият празник на 
параклис „Свети Димитър 
Басарбовски”, който офи-
циално бе открит на 3 март 
т.г. и спечели второ място в 
конкурса „Фасада на сезона - 
лято 2017”.

Архиерейският наместник 
ставрофорен иконом Йосиф 
Серев и протойерей Виталий 
Велков отслужиха празнич-
но богослужение в присъст-
вието на г-н Николай Начев, 
председател на ОбС – Ихти-
ман, г-жа Даниела Митева 

ПОКАНА
На 13.11.2017 г., понедел-

ник, от 17:30 ч. в малкия са-
лон на Народно читалище 
„Слънце – 1879” в Ихтиман 
ще се проведе публично об-
съждане на „Предварителен 
проект на Общия устрой-
ствен план (ОУП) на общи-
на Ихтиман”.

С Общия устройствен 
план на Община Ихтиман 
ще се определят: 

1. Предназначение на 
кварталите и отделните 
имоти както в Ихтиман, 
така и в останалите села на 
общината;

2. Предназначението на 
земите извън населените 
места – земеделски горски 
и други; 

3. Разположението на 
нови улици, площади, тра-
сетата на електрификация-
та, водопровода, канализа-
цията, газта, телефоните и 
други;

4. Мерките за подобря-
ване на съществуващите 
улици, площади, градинки, 
обществени сгради и други. 

Всеки, който желае да се 
запознае предварително с 
проекта, може да посети 
ТСУ - Община Ихтиман в 
рамките на работния ден.

Заповядайте!

на историята ги изправял 
неведнъж. Първи ноември 
е онази дата от календара, в 
която преспокойно можем 

и инж. Тони Кацаров – зам.-
кметове на Община Ихтиман, 
граждани.

„На 27 октомври Право-
славната църква почита Све-
ти Димитър Басарбовски, 
а на 26 (вчера – бел. авт.) се 
отбелязва Св. великомъченик 
Димитър Солунски Чудотво-
рец” – каза отец Йосиф, след 
което поръси всички за здра-
ве.

Кой е Св. Димитър Басар-
бовски (Св. Димитрий Бесар-
бовски, Св. Димитър Нови)?

Преподобни Димитрий 

Басарбовски се родил в село 
Басарбово, което се нами-
ра на 8-9 километра от град 
Русе. Преподобни Паисий 
Хилендарски в своята „Сла-
вянобългарска история“ сочи 
1685 г. навярно като година на 
смъртта му. В 1774 г., когато 
бушувала една от руско-тур-
ските войни, руският генерал 
Петър Салтиков наредил мо-
щите на преподобни Дими-
трий да бъдат отнесени в Ру-
сия. Букурещкият българин 
Димитър Поклонник, който 
служел за преводач при гене-
рала, го помолил да ги остави 
в Букурещ като обезщетение 
срещу загубите на румънския 
народ във войната. Генералът 
се съгласил. Оттогава тези 
свети мощи почиват в Буку-
рещ, в църквата „Три свети-
тели“.

Двеста тридесет и осем го-
дини по-късно, на 27 октом-
ври 2005, по молба на Н.Св. 
Българския патриарх Мак-
сим Негово Блаженство Ру-

да седнем и да обърнем по-
глед назад, в десетилетията, 
във вековете и да си дадем 
сметка защо сме тук. Този 
ден е не само празник, той е 
и символ. Символ на вярата, 
символ на спомена за мина-
лото, което ще проправи 
пътя на бъдещето, символ 
на онова, което стои точно 
пред нас.

По традиция на този ден 
гражданите на гр. Ихтиман 
отдават почит на духовните 
водачи на българския на-
род. Духов оркестър с па-
триотични песни пред На-
родно читалище „Слънце 
– 1879” създаде настроение 
и прикани гражданите да се 
присъединят към честване-

то. Националният химн на 
Република България изпра-
ви присъстващите на крака, 
за да отдадат почит и слава 
на онези, които будят и от-
варят очите на народа за 
светлината и доброто. 

Кметът на Община Ихти-
ман г-н Калоян Илиев при-
ветства гражданите с праз-
ника и пожела „днешните 
народни будители, да след-
вате славния път на тези 
знайни и незнайни книжо-
вници, скромни духовници, 
просветители, революцио-
нери, които през XIX век ус-
пяха да пробудят народа ни 
за освободителна борба и 
за утвърждаване на нашата 
нова държавност. 

на стр. 2

мънският патриарх Теоктист 
направи безценен дар на Ба-
сарбовския манастир - икона 
с образа на св. Димитрий, в 
която е вградена частица от 
светите му мощи. 

Манастирът е издигнат 

край родното село на свете-
ца и отстои на десет киломе-
тра южно от гр. Русе. В него 
иконата със светите мощи е 
положена за съхранение и по-
клонение. 

www.pravoslavieto.com
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В ИХТИМАН ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЕКОЛОГИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

от стр. 1
Бъдете като тях, за да за-

служите народната любов 
и уважение, които нямат 
цена.”

На този ден жителите на 
Община Ихтиман честват 
и своите съвременни буди-
тели. Учители, читалищ-
ни дейци и общественици, 
които с много любов, само-
жертвеност и човешки до-
бродетели, отдадоха душа 
и сърце в служба на обще-
ството.

По традиция на този све-
тъл празник ръководството 
на Община Ихтиман отда-
ва заслужена почит на из-
тъкнати представители на 
изкуството, културата, чи-
талищното дело и спорта, 
които през годината са по-
стигнали високи резултати 
в своята дейност и получа-
ват заслужените си награди.

Председателят на Об-

Активен интерес към 
възможности за финанси-
ране на социално значими 
проекти в сферата на об-
разованието, екологията и 
социалните дейности проя-
виха участниците в инфор-
мационна среща в Ихтиман, 
организирана от Областен 
информационен център 

щински съвет Ихтиман г-н 
Николай Начев прочете ре-
шението за получаване на 
званието „Почетен граж-
данин на град Ихтиман”, 
с което се награждава г-н 
Иван Докторов. Носител 
на високи държавни и меж-
дународни отличия, като 
състезател, заслужил май-
стор на спорта, заслужил 
треньор и международен 
съдия по самбо. Той е взел 
участие в множество све-
товни и европейски пър-
венства – в Рига, Техеран, 
Мадрид, Минск. През 1976 
г. в Санкт-Петербург става 
Европейски шампион в ка-
тегорията над 100 кг. Иван 
Докторов полага основите 
на самбото в гр. Ихтиман, 
където е щатен треньор от 
1978 г. до 1987 г. И до днес 
той продължава да разви-
ва самбото в нашия край и 
да раздава своите знания и 

София-град и София-об-
ласт (ОИЦ-София). Среща-
та е част от кампания, коя-
то ОИЦ – София провежда 
във всички 22 общини на 
Софийска област и има за 
цел експерти на центъра да 
разяснят на място на заин-
тересованите жители ус-
ловията за кандидатстване 

опит на деца и младежи. Със 
своя силен спортен дух, той 
печели световната титла по 
самбо за майстори ветера-
ни през 2016 г. в Хърватия и 
през 2017 г. в Гърция.

Г-жа Даниела Митева, 
заместник-кмет на Общи-
на Ихтиман обяви награ-
дените културни дейци за 
постигнатите от тях през 
годината творчески успе-
хи. Кметът на Община Их-
тиман, г-н Калоян Илиев 
връчи наградите на Вокална 
група за автентичен фолк-
лор с. Живково, Танцов със-
тав „Средногорски полъх”, 
Певческа група за автенти-
чен фолклор гр. Ихтиман, 
Танцов състав „Вакарелче” 
с. Вакарел, Вокална група 
„Солей”, Танцов ансамбъл 
„Слънце”.

С много настроение и ра-
достни чувства публиката 
се наслади на концертната 
програма подготвена от Во-
кална група „Солей” и Тан-
цов ансамбъл „Слънце” при 
Народно читалище „Слън-
це – 1879” гр. Ихтиман.

на отворени и предстоящи 
процедури и мерки по про-
грамите, съфинансирани от 
Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ). 

Присъстващите на среща-
та в Ихтиман проявиха най-
голям интерес към проце-
дури по всички оперативни 
програми, по които могат 
да кандидатстват неправи-
телствени организации и 
общински администрации. 
Бяха представени актуални 
и предстоящи схеми по опе-
ративните програми „Раз-
витие на човешките ресур-
си“, „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, 
„Иновации и конкурентос-
пособност“ и „Околна сре-
да“.

Беше разяснено и на ка-

къв етап са процедурите за 
избор на финансови посре-
дници за различните фон-
дове, които ще предоставят 
подкрепа под формата на 
микрокредити, гаранции, 
акции, дялове и други фи-
нансови инструменти в 
рамките на оперативните 
програми.

След информационна-
та среща беше проведена и 
индивидуална консултация 
с представител на местен 
клъстер на организации в 
сферата на земеделието.

www.eufunds.bg
ОИЦ-София (Договор 

№ B G 0 5 S F O P 0 0 1 - 4 . 0 0 1 -
0020-C01, изпълняван от 
Столична община) е част 
от мрежата от 28 инфор-
мационни центъра, създаде-
ни с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма 
„Добро управление”, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд.

Анна Генчева, управител 
на ОИЦ-София и Мадлен Ге-
оргиева, експерт „Информа-
ционно обслужване и услуги” 
в ОИЦ-София

„Единен информационен портал” на Структурни фондове на ЕС:



Ихтиман                                             3
ДЕТСКА ПОСТАНОВКА 
ГОСТУВА БЕЗПЛАТНО В 

ИХТИМАН

ИМА ГОТОВНОСТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА 
ЗИМНИЯ СЕЗОН В СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

„СРЕДНОГОРСКИ ПОЛЪХ” НА 
МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

ЕДНО НЕЗАБРАВИМО 
ИЗЖИВЯВАНЕ

Детски спектакъл „В 
страната на знаците”, из-
пълнен от театрална фор-
мация „Малчуганче” с 
участието на актьорите 
Вера Среброва, Рени Заре-
ва и Валентин Балабанов 
се игра в Големия салон на 
Народно читалище „Слън-
це – 1879”.

Всички желаещи деца се 
включиха в инициативата 
и чрез песни, танци и игри 
разбраха колко са важни 
пътните знаци и какво се 
случва, когато не се спаз-

Oбластният щаб за изпъл-
нение на областния план за 
защита при бедствия про-
веде заседание във връзка с 
подготовката на Софийска 
област за зимния сезон 2017 
– 2018 г. То беше водено от 
ресорният Заместник об-
ластен управител Николай 
Николов, а в него участваха 
ръководителите и предста-
вители на ведомствата, в чи-
ито отговорности и право-
мощия е предприемането на 
превантивни мерки за на-
маляване последствията за 
населението, както и за оси-
гуряването на нормалното 
функциониране на инфра-

Танцов състав „Средногорски по-
лъх“ гр. Ихтиман имаше удоволст-
вието да участва в проект „Млади 
таланти“ по Програма за културен 
обмен, в периода от 25.10.2017г. до 
31.10.2017г. Домакин бе фолклорна 
група “I Canterini Di Brolo”, град Броло, 
провинция Месина, регион Сицилия.

Програмата дава възможност на 
младежите , да се запознават с нови 
култури, обичаи и начини на живот. 
По време на младежкия обмен учас-
тниците изпълняват предварително 
подготвена работна програма.

Самата програма беше доста-
тъчно гъвкава и разнообразна. Ор-
ганизацията беше перфектна, без 
хаус и без да ни остави да скучаем 
и за секунда. Опитахме кухнята им, 
запознахме се с историята им, оби-
чаите, забележителностите и при-
родата им, чухме и танцувахме на 
техните фолклорни ритми.

За едноседмичният си престой 
състава изпълни два самостоятел-

Фолклорът отново съ-
бира любители, ценители 
и професионалисти да се 
надпяват и надиграват, за 
да премерят сили и пока-
жат кой какво може, за да 
се насладят на богатството 
на българския фолклор и да 
се потопят в невероятната 
атмосфера на Международ-
ния фолклорен фестивал 
„Малешево пее и танцува” 
- Микрево 2017.

Палитрата от багри ни 
потопи в един жив, пъстър, 
многообразен и запленя-
ващ свят, сред който бе и 
танцов състав „Средногор-
ски полъх” гр. Ихтиман. 
Танцьорите ни се бореха с 
танцьори от Молдова, Пол-
ша, Босна и Херецеговина, 
Чехия, Сърбия, Беларус; от 
България - София, Елин 
Пелин, Самоков, Дупни-
ца, Кюстендил, Пазарджик 
и др. Журито бе в състав: 
председател акад.доц.Кра-

ват. Пакостниците Стопчо 
и чичо Светофар са из-
мислили игра – нарочно 
подават грешни команди 
на автомобилите и предиз-
викват катастрофи. Побе-
дител е този, чиято кола е 
строшена повече. Госпожа 
Правилник пристига, за да 
направи проверка, а в края 
на спектакъла всички се 
съгласиха с господин За-
кон, защото разбраха кол-
ко важни са пътните знаци 
и какво се случва, когато 
не се спазват правилата.

Подаръкът е съвместна 
инициатива на Комисия 
по безопасност на движе-
нието по пътищата, към 
Областна администрация 
на Софийска област и на 
новоприетия член на ко-
мисията - Българска бран-
шова асоциация „Пътна 
безопасност”, която осигу-
ри финансирането за спек-
таклите в три общини от 
Софийска област.

ни концерта и един съвместно с 
групата домакин. На съвместният 
концерт двете групи изпълниха за-
едно италиански фолклорен танц.

Домакините бяха организирали 
и посещение на градовете Чефалу, 
Санто Стефано ди Камастра, Ме-
сина и Таормина. Още с посрещане-
то ни на летище Катания имахме 
възможността да видим и вулкана 
Етна. 

Престоят ни премина, както в 
сериозни дейности, така и в много 
смях и щастливи моменти. Вълне-
нието и радостта се усещаха във 
въздуха.

Този обмен остави изключително 
дълбоки впечатления и нови прия-
телства.

И в заключение може да се каже, 
че изживяхме едни изключително 
вълнуващи дни, пълни с много неза-
бравими спомени. 

Това не може да се опише, то 
трябва да се изживее!

симир Петров и членове: 
проф.д-р Горица Найдено-
ва – етномузиколог, Кирил 
Апостолов - хореограф на 
ансамбъл „Пирин” – гр. 
Благоевград, Петьо Кръстев 
- диригент на оркестър при 
ансамбъл „Пирин” – гр. 
Благоевград, Илияна Най-
денова - вокален педагог и 
Любомир Марянски – хоре-
ограф.

Приоритет при оценка-
та бяха танц, костюм и ар-
тистичност. За пореден път 
танцов състав „ Средногор-
ски полъх” гр. Ихтиман се 

структурата, снабдяването 
и услугите на територията 
на Софийска област при 
тежки зимни условия.

Комисар Пламен Зашев 
– директор на РД ПБЗН-
София разгледа Областния 
план за защита при бед-
ствия – част „Снегонавява-
не и обледяване“, след което 
бяха представени доклади 
от ОПУ-София; РЗИ-Со-
фийска област; ЦСМП – 
София; „ВиК” ЕООД-Со-
фия; ОРЗ София област 
– ЧЕЗ разпределение Бъл-
гария АД; ОД на МВР; РУО-
София регион и кметове на 
общини. Обобщението от 

докладите е, че всички ве-
домства и населени места са 
подготвени за посрещането 
на зимния сезон.

Кметовете на някои об-
щини обърнаха внимание 
на Областно пътно упра-
вление, че има нужда от 
подновяване на пътната 
маркировка, както и от из-
кърпване на дупки по от-
делни пътни участъци. Бяха 
отчетени проблеми с ото-
плението в няколко учебни 
заведения на територията 
на общини от областта. По 
отношение на снегопочист-
ването стана ясно, че всич-
ки общини са осигурили 
поддържащи фирми, като 
на места договорите ще им 
изтекат в края на годината. 
Търгове за зимното поддър-
жане на пътищата вече са 
проведени, което ще поз-
воли след изтичането на се-
гашните контракти да бъдат 
сключени нови и услугата 
да не се прекъсва.

Текст и снимка: Областна 
администрация Софийска 

област

представи достойно и по-
каза изключителна дисци-
плина на сцената, изключи-
телен плам, артистичност и 
невероятен костюм. С при-
съствието си на сцената те 
заредиха журито и публи-
ката. Резултатът е третото 
място в категория „НАГРА-
ДИ ЗА ТАНЦОВО ИЗПЪЛ-
НЕНИЕ”. 

Ръководителят Мариела 
Иванова и хореографът 
Десислава Иванова изказ-
ват благодарност на свои-
те танцьори за неуморния 
труд в залата, за доброто 
представяне, за онзи заряд, 
който носят в себе си и го 
предават пред всички нас. 
„Също така благодарим и 
за подкрепата на родители-
те, които ни се довериха и 
ни помагат във всяко отно-
шение. Ихтиман може да се 
гордее ! За пореден път сме 
на почетната стълбица.”

Танцов състав 
„Средногорски полъх”
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СЕДЕМ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРЕЗ 
ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН. 

ПРОТИВОПОЖАРНИ 
ИЗИСКВАНИЯ ПО УСТРОЙВА-
НЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДО-
ВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ПРИБОРИ

От 1 ноември Пътна поли-
ция започва традиционната 
акция „Зима“. Основната й 
цел е превенция над пове-
дението на водачите и пеше-
ходците при зимни условия. 
В рамките на акцията ще 
се проведат три кампании. 
Първата е условно наречена 
„С безопасно пътно превоз-
но средство през зимата“. 
Тя е насочена към водачите 
на велосипеди и превозните 
средства с животинска тяга 
и се проведе в дните между 
1 и 10 ноември 2017 г. Вто-
рата е „Пешеходци и водачи 
за толерантност на пътя“, 
насочена към пешеходците 
и поведението на водачите 
спрямо тях. Кампанията ще 
се проведе между 11 и 20 
ноември 2017 г. Третата кам-
пания е „Безопасно шофи-
ране през зимата“. При нея 
фокусът е към водачите на 
моторни превозни средства 
и ще се следи за техническа-
та изправност на автомоби-
лите и поведението на вода-
чите спрямо пешеходците. 
Кампанията ще се проведе 
за времето от 21 до 30 ноем-
ври 2017 г.

За улеснение на водачи-
те и пешеходците и за да 
няма смърт и травматизъм 
на пътя, от Пътна полиция 
дават седем правила за без-
опасно поведение. След вся-
ко едно от тях е посочена и 
санкция, на която подлежи 
онзи, който не го спазва. 
Призивът е всеки да се съо-
брази с препоръките и да не 
се стига до наказания и най-
вече до инциденти с фатален 
изход, защото човешкият 
живот няма цена.

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИ-
ЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАС-
НОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕ-
СКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗ-
НО СРЕДСТВО

Пътното превозно сред-
ство трябва да е технически 
изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1 
от ЗДвП). Последици: Вре-
менно спиране от движение 
на ППС до отстраняване на 
неизправността (чл. 171, т. 2, 
б. „а”).

Велосипедът трябва да е 
с изправни: Спирачки; звъ-
нец (чл. 79, т. 1 и 2). Глобата 
е между 20 и 150 лв. (чл. 179, 
ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 
1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или 
чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧ-
КИТЕ ИЗПРАВНИ

Ако стъклочистачките не 
работят по време на дъжд 
или снеговалеж, нямаш пра-
во да се движиш с това ППС 
(чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”). 
Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 
1, т. 4).

Започва отоплителен сезон 
2017/2018 г. В тази връзка РСПБ-
ЗН – Ихтиман припомня някои 
нормативни изисквания при под-
дръжка на отоплителните ин-
сталации:

- Преди настъпване на есенно-
зимния период отоплителните 
уреди и съоръжения се проверя-
ват и при необходимост се ре-
монтират за осигуряване на по-
жарната им безопасност. 

- Комините и димоотводните 
тръби се почистват от сажди и 
отлагания в началото на отопли-
телния период и периодично при 
необходимост, като се вземат 
мерки за пожарна безопасност.

- Извършените мероприятия 
за осигуряване на ПБ на отоп-
лителните уреди и съоръжения 
се удостоверяват с протокол с 
изключение на многофамилни и 
еднофамилни жилищни сгради.

При експлоатацията на отоп-
лителните уреди и съоръжения не 
се разрешава: 

1. Използването на неизправни 
инсталации, уреди и съоръжения, 
както и в несъответствие с 
техническите изисквания за тех-
ния монтаж и експлоатация;

2. Употребата на леснозапали-
ми и горими течности за разпал-
ване;

ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯ-
ЩИ ГУМИ

Използвай гуми за зимни 
условия или гуми с дълбочи-
на на протектора не по-мал-
ка или равна на 4 мм през 
периода от 15 ноември до 1 
март (чл. 139, ал. 1, т. 4).

Ако гумата има разкъсва-
ния, нямаш право да се дви-
жиш с това ППС (чл. 101, ал. 
3, т. 9). Глобата е 50 лв. (чл. 
183, ал. 4, т. 5).

ЗАБРАНЕНО Е движение-
то по пътищата с гуми с ши-
пове, а вериги за сняг се из-
ползват само когато пътните 
условия изискват това (чл. 9, 
ал. 1). Глобата е до 20 лв. (чл. 
185).

ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И 
ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И 
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

Ако светлинните устрой-
ства или светлоотразители 
липсват или са неизправни, 
нямаш право да се движиш 
с това ППС през нощта (чл. 
101, ал. 3, т. 8). Глобата е от 
20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, 
т. 1).

Поддържай устройствата 
за осветяване и светлинна 
сигнализация при маневри 
чисти, видими, регулирани 
и в изправност (чл. 100, ал. 4, 
т. 2). Глобата е до 20 лв. (чл. 
185).

При движение с ППС с 
животинска тяга (каруца) 
трябва да имаш: два бели 
или жълти светлоотразите-
ля отзад; през нощта и при 
намалена видимост – тяло, 
светещо в бяло или в жълто, 
отзад вляво (чл. 71, ал. 1).

При движение с велоси-
пед трябва да имаш: устрой-
ство за излъчване на бяла 
или жълта добре различима 
светлина отпред (фар) и чер-
вен светлоотразител отзад; 
бели или жълти светлоот-
разители или светлоотразя-
ващи елементи отстрани на 
колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 
4, т. 4).

ОБОРУДВАЙ МОТОР-
НОТО ПРЕВОЗНО СРЕД-
СТВО

Задължително е в 3- и 
4-колесно МПС да имаш: 
обезопасителен триъгъл-
ник; аптечка;

пожарогасител и светло-
отразителна жилетка (чл. 
139, ал. 2, т. 1 – 4). Глобата е 

до 20 лв. (чл. 185).
За зимата е препоръчител-

но в МПС да имаш: Анти-
фриз; резервоарче, заредено 
с незамръзваща течност за 
почистване на стъкла; вери-
ги за сняг; достатъчно гори-
во; зарядно за акумулатор; 
въже за теглене; одеало и др.

ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛО-
ОТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

Когато си извън превозно-
то средство, спряно в обхва-
та на пътното платно заради 
повреда или техническа не-
изправност, сложи си свет-
лоотразителната жилетка 
(чл. 101, ал. 1). Глобата е до 
20 лв. (чл. 185).

При движение с велоси-
пед си сложи светлоотрази-
телната жилетка: в тъмната 
част на денонощието; при 
намалена видимост и извън 
населени места (чл. 80, т. 1). 
Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 
1, т. 5).

БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИ-
МАТА И В ТЪМНОТО

Като пешеходец обличай 
светли връхни дрехи или из-
ползвай светлоотразителни 
елементи. Като пешеходец се 
оглеждай и ослушвай често 
особено ако си с шапка или 
качулка. Като пешеходец 
се движѝ по тротоара или 
банкета (чл. 108, ал. 1). Като 
пешеходец, когато няма тро-
тоар или банкет, се движѝ 
по платното за движение, 
противоположно на движе-
нието на пътните превозни 
средства, по възможност 
най-близо до лявата му гра-
ница (чл. 108, ал. 2, т. 1). Гло-
бата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

Организирана група деца 
на възраст до 10 години 
може да се движи САМО по 
тротоара или банкета, като 
първото и последното дете 
носят светлоотразителна 
жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛ-
НО се води най-малко от 
две лица на възраст над 18 
години. При пресичане на 
платното за движение во-
дачът на групата е длъжен 
своевременно да подаде сиг-
нал с палка „Стоп! Деца“, с 
червен флаг или с ръка, за 
да спре движението на път-
ните превозни средства (чл. 
112, ал. 1). Глобата е до 30 лв. 
за водача на организираната 
група пешеходци (чл. 184, 
ал. 1, т. 1).

 СЪОБЩЕНИЕ
Д-р Ивка Георгиева, специалист „Акушерство и гинеко-
логия” извършва АГ-прегледи, УЗД-изследвания (ехограф), 
колпоскопия (изследване на маточната шийка), женска 

консултация и профилактични прегледи с работно време: 
понеделник, вторник, сряда и петък, от 10:00 ч. до 13:00 

ч. в сградата на "МБАЛ - Ихтиман“, 1 етаж.
Д-р Ивка Георгиева работи по договор с Националната 

здравноосигурителна каса.

Главна дирекция „Национална полиция“

1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
2. Отпускане на дърва за огрев
3. Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на тери-
торията на община Ихтиман.
4. Издаване на записна заповед в полза на ДФ „Земеделие” за обезпеча-
ващ авансово плащане по договор за проект „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Хр. Ботев”, ведно с 
прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, Община Ихтиман
5. Учредяване на безвъзмездно право на управление за нуждите на те-
риториално поделение на НОИ - София област на стая с квадратура от 
30 кв.м разположена на първия етаж в сграда на ул. „Цар Освободител” 
№130
6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите 
общинска собственост през 2017 г. с УПИ III -1696 в кв. 84 по РП на 
гр. Ихтиман 
7. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите - 
общинска собственост през 2017 г. с петно с пл.№2563 в УПИ II -2801 
в кв. 194 по РП гр. Ихтиман 
8. Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла 
площ от 22 кв.м, находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 
1387, в кв.191 по РП на гр. Ихтиман
9. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстано-
вяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски 
земи
10. Допускане изработване ИПР на УПИ I - озеленяване, спортни дейнос-
ти и др. в кв.140, гр. Ихтиман
11. Предложение за признание със званието „Почетен гражданин на гр. 
Ихтиман”
12. График за работата на Общинския съвет  през месец ноември 2017 
г.
На 23.11.2017 г. /четвъртък / от 16.00 ч. ПК „Образование”, ПК „Спорт 
и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 24.11.2017 г. / петък / от 16.00 ч. ПК „Общинска собственост” и ПК 
„Икономическа” и ПК „Контрол по строителството”;
На 30.11.2017 г. / четвъртък / от 14.00 ч. СЕСИЯ.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
27.10.2017 г.

3. Сушенето и поставянето 
на материали и оборудване върху 
уреда и на разстояние, по-малко 
от определеното в инструкции-
те на производителите;

4. Използването на възду-
хопроводите и инсталационните 
канали като димоотводи;

5. Принудителното възпламе-
няване на горимите отлагания 
по комините; 

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

7. Оставянето без наблюдение 
на печки с твърдо, течно и га-
зово гориво и други отоплител-
ни уреди (с изключение на тези с 
автоматичен режим на работа);

8. Разполагането на локални 
отоплителни уреди и на димоот-
водните им тръби на разстоя-
ние по-малко от 0,5 м от кон-
структивни елементи, стенни 
покрития и др.

Спазвайки тези нормативни 
изисквания през предстоящия 
отоплителен сезон вероятност-
та да възникне пожар или друг 
инцидент вследствие използва-
нето на местни отоплителни 
прибори значително ще намалее!

Н. Найденова,
мл. инсп. РСПБЗН – Ихтиман


