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ДА  ОТКЛИКНЕМ НА ИНИЦИАТИВАТА

В община Ихтиман се създава организация за провеждане на мероприятията по почистване на общината. 
Първи на призива ще откликнат учениците и учителските колективи. На 11 май, който ще бъде неучебен 

ден, групи от СОУ „Христо Ботев” ще се включат в почистването на ул. „Ген. Гурко“ на изхода за с. Живково 
и зелените площи зад спирката на бившето общежитие на ЧЛК. Втората група от училището ще работи на 
ул. „Цар Освободител“, зелените площи  в градинката „Кръста“ и пред шоколадова фабрика „Софкао“.

Групата от ОУ „Димчо Дебелянов“ ще се включи в почистването на ул. „Св. ПатриархЕвтимий“, двора на НУ 
„Димитър Милчев” и градинка „Сърничките“.
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Отговорът на въпроса, дали човек се е реализирал в 
живота си, се крие в това какви деца е създал и възпи-
тал!

Семейството на д-р Янков е запазена марка, образец, 
олицетворение на върхово постижение да посветиш це-
лия си живот на най-хуманната професия – лекар. Кой 
не би се гордял с факта да създадеш три деца и да ги 
изградиш като най-добрите лекари.

В навечерието на празника на здравния работник, Да-
рик радио обяви резултатите от проекта „Най-добър ле-
кар в София“. За наша радост д-р Георги Янков, гръден 
хирург, бе обявен за най-добър лекар.

Този проект стартира преди една година. Анкетата бе 
направена по световен метод, който гарантира предос-
тавяне на актуална и меродавна информация. Повече 
от 2000 лекари са получили анкетна карта, в която сами 
са оценили своите колеги. Всяка анкетна карта съдържа 
един основен въпрос: „Към кого бихте насочили за ди-

агностика и лечение най-близките си хора, ако нямате 
възможност да ги лекувате вие?“.

За наша радост най-обичания, най-уважавания доктор 
Георги Янков, човекът със златни ръце и голямо сърце, 
получи одобрението на всички, макар, че е най-млад ле-
кар и отскоро работи в гръдна хирургия на СБАЛ „Св. 
София“. Още една звезда изгря и се вля в редиците на 
известните ихтиманци, прославили града със своите 
умения, талант, съвършенство.

Може би това е новия човек, на който заслужено му 
приляга да носи званието „Почетен гражданин на град 
Ихтиман“.

Нека всички вдигнем гордо глави, че живеем сред та-
кива хора, на които поверяваме най-скъпото си – жи-
вота!

Нека от сърце поздравим нашия многоуважаван док-
тор Янков и цялото му семейство!

Дана ЯНИНСКА

ДЕНЯТ НА НАШЕТО ДУХОВНО ПРИЧАСТИЕ

„ОТ ДАСКАЛ ЦВЕТКО 
ДО ДЕЛЕГИРАНИЯ 
БЮДЖЕТ“
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В аритметиката се изучават цели числа от 1 до 
1000, като курсът на обучението завършва с  ре-

шаването на прости задачи с цели числа в четирите 
аритметични действия.

Възприемчивите ученици завършват курса на обу-
чението за две години, а останалите за три, четири.

Освен братята Попови, като учители от периода 
преди Освобождението се споменават Цене Дойов и 
свещениците Паун Бонев и Захари Николов.

Тласък в развитието на училищното дело във Вака-
рел дава учредяването на Българската екзархия и из-
бирането на Доситей за самоковски митрополит.

Още от самото начало на дейността си самоковския 
епархийски съвет начело с митрополит Доситей се за-
ема с развитието и уреждането на училищните дела. 
На 18 март 1873 г. е решено съществуващите училища 
във Вакарел, Радуил, Долна баня, Костенец, Габровица, 
Сестримо, Мухово, Сапарево, Поповяне, Ковачевци, 
Студена, Друган, Долна диканя, Дрен, Белчин, Гуцал, 
Гълъбник и др. да преминат на издръжка на епархий-
ската каса. Решено е от горните села да се препоръча 
изпращането на будни и възприемчиви ученици на 
пансион и издръжка от епархийския съвет, които да 
се подготвят за учители и свещеници в самоковското 
градско класно училище.

На 17 януари 1874 г. пансионът е открит, като в него 
постъпват 12 ученици от Вакарел, Костенец, Бобоше-
во, Червен бряг и Сестримо. От Вакарел, по предложе-
ние на свещеник Захари Николов, са изпратени Стоян 
Ватралски, Тодор Илиев и Стамо Червенков. След за-
вършване на класното училище житейският им път е 
различен. Стамо Червенков отдава силите си в изграж-
дането на вакарелското селско общинско управление. 
Тодор Стоилов е назначен за съдебен следовател в гр. 
Пловдив. При разследване на „аферата Ана Симон”, 
срещу следователите е организиран атентат, при който 
Стоилов е ранен, отива на лечение във Виена, където 
се установява и не се завръща в България. Стоян Ва-
тралски завършва Американското мисионерско учи-
лище в Самоков, заминава в САЩ и завършва Харвад-

ския университет.
През лятото на 1874 г. в Самоков се провежда епар-

хиален учителски събор, в работата на който участва 
и учителят Цветко Панев от Ихтиман. В резултат на 
решенията на събора училището във Вакарел е орга-
низирано в четири отделения.

През първата година /Първо отделение/ се изучава 
писане и четене на букви на черна дъска и плоча, съби-
ране и изваждане от 1 до 100, някои молитви на изуст, 
църковно и светско пеене, рисуване, гимнастика.

През втората година /Второ отделение / програмата 
предвижда свободен прочит на текст, писмено и на ум 
изваждане от 1 да 1000, някои молитви на изуст, цър-
ковно и светско пеене, рисуване, гимнастика.

През третата година /Трето отделение/ се изучава 
четене от естествена история и физика, краснопис, 
четирите аритметични действия от 1 до 100 000, цър-
ковнославянски прочит, стар и нов завет, практическо 

Из историята и развитието на светското образвание във Вакарел (Продължение от бр. 9)

обучение по земеделие, скотовъдство, овощарство, ло-
зарство, пчеларство, църковно и светско пеене, рису-
ване, гимнастика.

През четвъртата година /четвърто  подготвително 
отделение/ учениците се подготвят по граматика, дик-
товка, четирите аритметични действия с цели числа и 
дроби, църковнославянско четене, кратък катехизис, 
световна история, общо земеописание, българска ис-
тория, физика, естествознание, пеене, рисуване гим-
настика.

Ново развитие получава учебното дело във Вакарел 
след Освобождението. 

Освен училището в м. Хановете (1856 г.) се откри-
ват начални училища в махалите Бузяковци (1886), 
Кутрахци (сега Пауново 1888), Бърдо (1893), Кру-
шовица (1893), Яздирастовци (1899), Ръжана (1906), 
Поповци (1907), Селянин (1910), Брънковци (1918), 
Семковци (1917), Бальовци (1920), Мечковци (1917), 
Джамузовци (1927), Полиовци (1930). Без училища 
във Вакарел остават махалите Банчовци, Драгиовци, 
Млечановци, и Пановци. Всички училища образуват 
Вакарелски училищен платежен пункт и се ръководят 
от Главен пунктов учител. 

Постепенно се формира и учителско съсловие със 
своите интереси, което започва да влияе на развитие-
то на селото. Появяват се и първите учители родом от 
Вакарел, като Христо Бонев, Величко Ежов, Цветан 
Георгиев, Славко Владимиров, Борис Гешаков, Никола 
Поптодоров, Стоян Попконстантинов. 

През 1915 година се решава във Вакарел да бъде от-
рито прогимназиално училище, но поради участието 
в Първата световна война, замисълът е реализиран 
през 1918 г., когато са формирани два прогимназиални 
класа. Назначени са и първите жени – учителки Ели-
савета Серафимова и Павлина Велковска. През 1920 
г. прогимназията е разширена с откриване на трети 
прогимназиален клас и числото на прогимназиалните 
учители става 5. 

Същата година Севастица Георгиева, съпругата на 
медицинския фелдшер Константин Георгиев, дарява 

1000 лв., които да се внесат в лихвен фонд в коопера-
цията, като от лихвата да се учреди награда, която да се 
връчва на най-добрия ученик от последния клас. Тази 
награда е давана до 1948 г., след което е прекратена. 

През 1924 г. се учредява фонд „Бедни ученици”, от 
който се подпомагат нуждаещите се и се разкрива 
обществена трапезария. Първата вноска във фонда е 
направена от неизвестен оператор на пътуващ кине-
матограф. 

През 1927 – 1928 година е построена училищна 
сграда по идея на училищното настоятелство, с пред-
седател Атанас Янев и общинския кмет Найден Чер-
венков. Сградата е строена със средства на Вакарел-
ската община, Читалището, Кооперацията и дарения 
на населението. 

От 1929 до 1944 г. директор на училището е Васил 
Стоименов. Освен директор на училището той разви-
ва широка обществена дейност - член и председател на 

читалището, председател на кооперацията. Като ди-
ректор на Прогимназията Стоименов въвежда редица 
новости в образователното дело. По негово предло-
жение началното училище се слива с прогимназията. 
Редовно започват да се провеждат административно – 
педагогически конференции на учителите от Вакарел-
ския платежен пункт. Като средищен директор Васил 
Стоименов фактически ръководи просветното дело в 
цялата покрайнина. Редовно посещава училищата по 
различните махали, подпомага ги при решаването на 
различни административни въпроси, дава съвети при 
организацията на педагогическата работа.

През 1937 г. училището във Вакарел е именувано 
„Княз Симеон Търновски” в чест на раждането на 
престолонаследника. 

От 1946г. е именувано на поета Христо Смирненски. 
През 1962, за да стане възможно разкриването на 

осми клас, по стопански начин с доброволния труд на 
учители и родители,  започва разширяване на училищ-
ната сграда. През 1962г. са построени три класни стаи, 
през 1964 – физкултурен салон а през 1964 е изградена 
топла връзка между старата и новата част. Изградени 
са дърводелска работилница и такава по металообра-
ботване, както и открита спортна площадка. Разкрито 
е общежитие за децата от далечните махали.

На 19 ноември 1974 г. е открита нова триетажна 
училищна сграда с 12 класни стаи, кабинети по физи-
ка, химия и трудово обучение. От 1975г. училището е 
експериментална база на Националния институт по 
образованието „Тодор Самодумов”. През 1981 г. за пър-
ви път в страната тук се въвежда целодневната форма 
на обучение и петдневна учебна седмица.

И днес Основно училище „Христо Смирненски” 
с. Вакарел е незагасващ извор на светлина – продъл-
жител на светилника запален през 1856 г. От неговите 
чинове по друмищата на живота заминават 1 писател 
и общественик, първият българин завършил Харвард-
ския университет, двама професори, двама доценти, 
множество учители, хуманитаристи, инженери и спе-
циалисти.

Станислав ВЛАДИМИРОВ

ИСКРА, ЩО НИКОГА НЕ ГАСНЕ ...



КИНОЛОЖКА 
ИЗЛОЖБА

Ихтиман ще бъде до-
макин на кинолож-

ка изложба на българско 
овчарско куче. На 5 май 
от 11.00 часа на стадион 
„Ботев“ ще се любуваме на 
питомци от тази изключи-
телна порода, свързана с 
бита и поминъка на бъл-
гарина. За участие са пока-
нени стопани на кучета от 
цялата страна.

В изложбата е поставен   
и състезателен елемент. 
Предвидени са отличия за 
кучетата и стопаните им  - 
купи, грамоти.

Организатор на меро-
приятието е община Ихти-
ман и то се провежда под 
патронажа на кмета на об-
щината г-Калоян Илиев.

Заповядайте!

22 май - Ден на земята

ДА  ОТКЛИКНЕМ НА 
ИНИЦИАТИВАТА
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Какво да очакваме от

СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Денят на поредната сесия на общинския съвет / 27 ап-
рил 2012 г./ съвпада с деня на излизане на информацион-
ното издание на община Ихтиман. И понеже дневният 
ред е обявен в началото на седмицата и всички внесени 
материали са минали за разглеждане в постоянните 
комисии към общинския съвет, ше запознаем читате-
лите на информационното издание и гражданите на об-
щината  с предложенията за решения.

КЛУБ „ЗДРАВЕЦ” НА 10 ГОДИНИ!

Предстои да бъдат приети го-
дишните финансови отчети за 
2011 г. на общинските фирми 
„МБАЛ – Ихтиман” ЕООД, 
„Медицински център 1” ЕООД, 
„Обелос Ихтиман” ООД и 
„Хлебни изделия” ЕООД. Със 
сигурност те ще предизвикат 
сериозен дебат, защото финан-
совото им състояние повлиява 
до определена степен бюджета 
на общината.
    Очаква се да бъдат приети и 
отчетите за дейността на чита-
лищата през 2011 г.
     В дневния ред е включено 
именуване на улици в Горния 
стопански двор и кв. „Изток“.
     Общинските съветници ще 
се произнесат и по предложе-
нието за приемане на Правил-
ник за организацията и дей-
ността на Общинско горско 
предпришятие и Наредба за 
управление на горски терито-
рии, общинска собственост.
     Очаква се да бъде гласува-
но изменение на Наредбата 
за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с 
общинско имущество. Има 
предложение и за изменение 
на тарифата за базисните ми-

нимални цени за отдаване под 
наем на имоти – общинска 
собственост.
     Общинските съветници ще 
се произнесат и по предло-
жението на кмета  на община 
Ихтиман за отдаване под наем 
или аренда без търг или кон-
курс на поземлените имоти 
от общинския поземлен фонд, 
които не са били използвани 
две или повече стопански го-
дини.
      Предстои община Ихтиман 
да сключи договор с Народно 
читалище „Кирил и Методии 
– 1928 г.“ в с. Полянци, въз ос-
нова на влязло в сила решение 
на общинския съвет. Община-
та предоставя безвъзмездно 50 
дка земеделска земя на читали-
щето.
     В дневния ред на сесията са 
включени още обявяване  на 
общински пасище в землище-
то на гр. Ихтиман за частна об-
щинска собственост.
     Интерес за широката аудито-
рия представлява и годишния 
план за развитие на социални-
те услуги в община Ихтиман 
за 2012 г., който общинските 
съветници трябва да гласуват.

За някой 10 години са много, за други – мал-
ко. Но когато стане дума за десет години от 
създаването на пенсионерския клуб „Здра-
вец“, това са много години, защото са изпъл-
нени с активна дейност.

Преди десет години, когато хората бяха раз-
деляни на различни политически окраски, 
когато  конфликтите и противопоставянето 
бяха в основата на общуването, крайно необ-
ходимо бе създаването на пенсионерски съюз.

В единствения предоставен клуб хората 
се опитаха да се сближат, да водят спокоен 
живот. За кратко време клубът се превърна 
в притегателен център за раздумка, за весел-
ба. МОЖЕ БИ ТОВА БЕШЕ ПРИЧИНАТА 
КЛУБЪТ ДА СЕ ОКАЖЕ ТЕСЕН ДА ПОБЕРЕ 
ХОРАТА,ДОШЛИ ДА ОТПРАЗНУВАТ 10 ГО-
ДИШНИНАТА. 

Сценарият, по който се проведе тържество-
то изненада всички присъстващи. Част от 
десет годишната дейност беше отразена чрез 
мултимедия. / Нали сме в крак с новите тех-
нологии! И 67 пенсионери преминаха курс за 
компютърна грамотност!/ Между отделни-
те епизоди членожве  на клуба рецитираха 
собствени стихове.

Специално поздравително писмо получи-
хме от „Глобални библиотеки“ за постигнати 
изключително добри изяви като партньори с 
градската библиотека.

Кулминацията на тържеството бе  премиерното 
представяне на две нови песни по текст на нашия съ-
гражданин Любен Цонев и музика Петър Пешев от 
хор „Средногорка“.

Със силни овации бяха посрещнати кмета на об-
щината Калоян Илиев и зам. кмета Георги Илиев, 
кметски наместници, и председатели на пенсионер-
ски дружества на селата, които поднесоха поздравле-
ния и подаръци.

Всички присъстващи бяха почерпени с кулинарни 
производи на сръчните пенсионерки. Тържеството 
завърши с кръшни хора и много веселба.

Дана ЯНИНСКА – председател на общинския 
съвет на пенсионерите

от стр. 1
Ученици и учители от 

професионална гимназия 
„Васил Левски“ ще чистят 
двора на училището и пло-
щите около него.

Учителският колектив и 
учениците от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ почис-
тят двора на училището и 
зелените площи  пред него.

Групата на ОУ „Христо 
Смирненски“ в с. Вакарел 
ще се включи в кампанията 
за почистване на местата, 
определени от директорка-
та на училището и кмета на 
Вакарел.

На 12 май, в деня на кам-
панията, ръководството на 
община Ихтиман призова-
ва гражданите да участват 
с доброволен труд в на-
ционалната инициатива. 
Доброволци от кв. „Изток“ 
ще чистят площите около 
квартала и района на би-
вшите сгради на „Хмела“.

Друга група ог жители на 
кв. „Мътивир“ ще почист-
ват района около квартала и 
пространството до реката.

Програмата на община 
Ихтиман предвижда по-
чистване на района около 
Стадиона и пътя за Мотела, 
пътя за гробищния парк и 
пътя до чешмата зад гроби-
щето, района около чешма 
„Баба Иванка“ и ул. „Крали 
Марко“ в площите зад бен-
зиностанцията и бившия 
дарак.

Предвидено е във всяко 
населено място да се орга-
низират групи за почиства-
не, като местата се опреде-
лят от кметовете, кметските 
наместници и местните жи-
тели.

Ръководството на община 
Ихтиман ще осигури найло-
нови чували за събиране на 
боклуците и ще организира 
извозването им. 

Начален час: 10.00 часа!

,,ДА МОБИЛИЗИРАМЕ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ”
22 април-Деня на Земята-красив празник, свързан с гри-

жата за природата и отговорността за запазването и. За чет-
върта поредна година учениците от ОУ ,,Димчо Дебелянов“ 
стават съпричастни към кампанията за опазване на плане-
тата Земя за чист въздух и чиста вода.На мотото тази година 
,,Да мобилизираме планетата Земя“те отговориха със засаж-
дане на  шест фиданки широколистни дървета  в училищния 
двор, за да живеем в една по-чиста и приветлива среда. Това 
начинание продължиха учениците от I  и  II клас,които са 
на целодневна организация на учебния ден. В часа за зани-
мания по интереси те оформиха малка цветна леха - посяха 
семена, посадиха цветя. Така, освен заниманията в оборуд-
вания кабинет те ще се грижат  за своята градинка и всички 
ще живеем в една по-красива и привлекателна среда.

Нека този празник допринесе за това да бъдем по-отго-
ворни за действията си спрямо заобикалящата ни среда и 
със съзнанието че именно те са причина за сегашното със-
тояние на нашата Земя. Да помним, че Земята е нашият общ, 
щедър и красив дом.



На 24 април 2012 г. в СОУ 
„Христо Ботев“ гостува Янка 
Такева - председател на Синди-
ката на българските учители. 
Проведе се полезна дискусия за 
перспективите на средното об-
разование и по законопроекта 
за училищното образование. 
Началникът на Регионалния 
инспекторат Христо Андреев 
също уважи срещата. Заедно с 
училищното ръководство дома-
кинстваха кметът Калоян Или-
ев, председателят на Общинския 
съвет Димитър Бонев и зам. 
кметът по образование Георги 
Илиев. За пореден път ставаме 
свидетели на ползотворен диа-
лог и воля за сътрудничество по 
въпросите на образованието в 
община Ихтиман. Предишната 
такава дискусия беше през март 
по проблемите на интеграцията 
на децата и учениците от ромски 
произход в системата на учи-
лищното образование. И двете 
срещи бяха организирани в рам-
ките на Програмата за отбеляз-
ване на 150 годишния юбилей на 
училището.

Учениците от 12 клас Хрис-
тияна Кацарова и Венцислав 
Свиленов представиха  интерес-
на презентация за историята и 
съвременните постижения на 
училището. Основен докладчик 
на дискусията беше Янка Таке-
ва. Тя изрази становището на 
учителския синдикат по проек-
та на закона предучилищното 
и училищното образование. За 
пръв път в центъра на закона 
се поставя личността на детето. 
Обърна внимание, че предстои 
сериозна работа в системата и е 
необходимо ефективно сътруд-
ничество на всички – училищни 
ръководства, синдикати, местна 
власт, родители за да намалее 
броя на отпадналите от училище 
деца, да се повишава качеството 
на образованието. Синдикатът 
работи за увеличаване на из-
дръжката за обучение на ученик, 
за увеличаване на средствата за 

квалификация на педагозите и 
за повишаване на авторитета на 
българския учител.

Кметът Калоян Илиев привет-
ства участниците в дискусията 
и декларира готовността на об-
щинското ръководство да пома-
га за развитието на училищата. 
С влизането в сила на новия за-
кон професионалната гимназия 
ще стане общинско училище и 
общината ще трябва да поеме 

грижата за ремонт и обновяване. 
„От това училище ще очакваме 
да обучава учениците на профе-
сии,  от които има нужда бизне-
са в региона.“- заяви кметът.

Със закриването на Между-
училищния център за трудово 
обучение ще бъдат освободени 
средства, които досега са отде-
ляни за него и те ще бъдат на-
сочени към училищата. „Ще на-
стояваме училищата и детските 
градини да изпълняват държав-
ната политика за въвеждане на 
целодневно обучение, както и 
ще подпомагаме изпълнението 
на задължителното включване 
в предучилищно образование 
на 5 годишните деца в групите 
на детските градини и учили-
щата.“- каза още кметът.  „Об-

щинската администрация ще 
съдейства за координацията на 
всички общински структури 
за да подпомогне училищата в 
осигуряването на задължител-
ното присъствие на децата в 
училище и намаляване на без-
причинните отсъствия.“

Началникът на Регионалния 
инспекторат сподели, че позна-
ва отблизо работата на СОУ 
„Христо Ботев“ и след всяка 

изява на училището е приятно 
изненадан от интересните ини-
циативи и от положителните 
резултати на учениците и на 
учителите. „Давам ви много ви-
сока оценка и се радвам на ен-
тусиазма, който имате заедно с 
децата за предстоящия ви юби-
лей!“- обърна се Христо Андре-
ев към директора Иванка Пел-
текова и към преподавателите 
от училището.

След дискусията Янка Такева 
разгледа училищните кабинети 
и физкултурния салон. „Това е 
прекрасно, модерно училище! 
Можете да се гордеете заслуже-
но! Продължавайте да работите 
и да успявате!“- поздрави на-
края тя ръководството и учите-
лите.
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ТОВА Е НАЧАЛОТО
Следват много успешни прояви 
и възходящ път на развитие. И 
което е най-важното – ИХТИ-
МАН СТАВА ОСНОВОПО-
ЛОЖНИК НА ЖЕНСКОТО 
РЪГБИ В БЪЛГАРИЯ! Много 
скоро са сформирани 6 отбора 
в различни възрастови групи. 
Отборите се завръщат от състе-
зания с купи, медали, грамоти.
    И още един принос има ръгби 
клуба в Ихтиман. ПО НЕГОВА 
ИНИЦИАТИВА ДЪРЖАВ-
НИТЕ ИГРИ НА СПОРТИ-
СТИТЕ ОТ МАЛКИТЕ СЕ-
ЛИЩА СА ПРЕНАСОЧЕНИ 
КЪМ ИХТИМАН. Поради 
създадените много добри ус-
ловия  четири поредни години 
Ихтиман е домакин на игрите. 
Тази година от 1 до 21 юли ще 
бъде петото им издание с дома-
кинството на Ихтиман и Стам-
болово.

ИДЕЯТА
Годината е 1996. Тогава Стойне Карабонев и Румен Петров тръгват 
с инициативата за създаване на ръгби клуб в Ихтиман. Федерацията 
по ръгби подкрепя идеята и през 1998 г. е регистриран спортният 
клуб „Дивите ихтимански котки“ за развитие и популяризиране на 
ръгби спорта. Управителният съвет в състав: председател Стой-
не Карабонев и членове Петър Янински и Румен Петров поставят 
като приоритетно начало развитието на детско-юношеското ръгби 
в община Ихтиман, планомерната и целенасочена подготовка на съ-
ответните формации и успешното им участие в регламентираните 
първенства и турнири от вътрешния спортен календар на Българ-
ската федерация по ръгби. Още същата година са сформирани 2 дет-
ски отбора – момичета и момчета.

РАЗВИТИЕТО НА ЖЕНСКОТО 
РЪГБИ Е СВЪРЗАНО С ВЛА-
ДИСЛАВА
От 1998 г със създаване на 
ръгби клуба Владислава Кара-
бонева започва да играе в жен-
ския отбор на Ихтиман. Много 
скоро е изпратена  в Годеч за 
подпомагане на женския отбор 
в този град. От 2002 г. тя е тре-
ньор на ихтиманския отбор и 
старши треньор на национал-
ния отбор девойки старша въз-
раст. За Влади ръгбито е като 
вирус – влезе ли ти под кожата 
, отърваване няма. А заветната 
й цел е женския отбор на Их-
тиман да победи отбора на На-
ционалната спортна академия.
Със сигурност и това ще ста-
не. Пожелаваме го ог сърце. 
И нека  с бъдещите си успехи 
състезателките  да продължа-
ват да прославят нашата об-
щина.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

ДЕН НА ФУТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА
На 5 май община Ихтиман организира „Ден на футбола и во-

лейбола“. Той ще бъде открит с волейболен празник в салона на 
училище „Христо Ботев“. Гост на спортистите и любителите на 
волейбола ще бъде Димитър Златанов – председател на волей-
болния клуб и почетен гражданин на град Ихтиман.

Празникът ще продължи в 11.30 ч. на стадиона с футболни 
срещи, с участието на деца, родени в годините 1999 – 2002 г. На 
малките футболисти ще гостува Огнян Бочев, заслужил спортен 
деятел и бивш футболист на „Ботев“ Ихтиман.

ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА

За контакти: piar_ihtiman@abv.bg
www.ihtiman-obshtina.com

През учебната 2011/2012 г. ОУ ”Димчо Дебелянов“, 
град Ихтиман навършва своята тридесета година от 
създаването си.В чест на патронния празник на учи-
лището, последната седмица  на месец март бе из-
пълнена с различни мероприятия. Едно от най-въл-
нуващите от тях бе посещението на група ученици и 
учители до град Копривщица и участието им в тър-
жествата , посветени на 125 години от рождението на  
Димчо Дебелянов.

Рождената дата на поета -  28 март 1916 г бе отбеля-

зана с тържество в родния му дом и поднасяне на 
венци на гроба му. Симона Церовска и Николета 
Лашева от пети клас на  ОУ ”Димчо Дебелянов“ , 
под ръководството на Анна Коларова изработиха 
албум, кошница и картички, които подариха на 
уредника на къщата –музей на Дебелянов.

Училища от шест места в България, носещи 
името на поета, направиха презентации, свър-
зани със създаването и дейността си. Това бяха 
учебни заведения от София, Варна, Благоевград, 
Белене, Ихтиман, Говедарци. Госпожа Милена 
Бойкова презентира  дейността и успехите на ОУ 
”Димчо Дебелянов“, град Ихтиман.

Учениците от шестте населени места участваха 
в конкурс-рецитал по стихове на Димчо Дебеля-
нов.Награждаването на победителите стана ве-
черта на тържествения концерт в читалището на  
Копривщица.Участие в рецитала от нашето учи-
лище взеха шестокласниците Симона Хальова, 
Симона Бонева и Мариета Грънчарова, подготве-
ни от Елка Паунова – учител по български език 
и литература.Първа награда за индивидуално 
изпълнение не бе присъдена. Втора награда жу-
рито присъди на Симона Хальова, която изпълни 
стихотворението „Не бе отдавна“.

Спомените за живота на Дебелянов, разказа-
ни от сина на племенницата му проф.Светослав 
Каролев и други изследователи, рецитирането на 
творбите на поета, оставиха спомен за едно пре-
живяване, в което нежната лирика на Дебелянов 
докосна най-тънките струни на сърцето и отно-
во съживи спомена за неговия кратък и труден 
живот.

КОПРИВЩИЩА - 28 И 29.03.2012

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

„ОТ ДАСКАЛ ЦВЕТКО ДО ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ“


