
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „ДУШАТА НА БЪЛГАРИЯ” 
ЗАРАДВА ИХТИМАН НА ПЪРВИ НОЕМВРИ

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 116 • ноември  2016

Първи ноември е посветен 
на делото на книжовниците, 
просветителите, на борците 
ни за национално освобож-
дение, съхранили през ве-
ковете духовните ценности 
на нацията и нейния морал. 
Няма народ като нашия, 
в чиято история словото, 
писмеността и духовността 
да са имали такава съдбов-
на роля. Цял низ от светли 
имена, стотици личности, 
които са дали много „в пол-
за роду” и са заели трайно 
място в нашата културна и 
политическа история, изди-
гат българското самосъзна-
ние и превръщат България 
в държава на духа. 

На този ден ние не само 
се прекланяме пред духа на 
предците ни, но и даваме 

В чест на Деня на народ-
ните будители - 1 ноември, 
клубът на пенсионерите-
учители „Младост – 2” орга-
низира вълнуващо събитие. 
Г-жа Лазарина Фетфаджи-
ева, председател на клуба, 
откри празника и поднесе 
поздравления към колегите 
си. На мероприятието при-
съства и г-жа Дана Янин-
ска, председател на ОбС на 
пенсионерите. Зам.-кметът 
на Община Ихтиман г-н 
Георги Илиев връчи гра-
моти на юбиляри, а датата 
се оказа и рожден ден на 
г-жа Иванка Тотева. „Ня-

урок по родолюбие на под-
растващото поколение. Об-
щина Ихтиман и Народно 
читалище „Слънце – 1879” 
организираха и осъщест-
виха концерт-спектакъл 
„Душата на България”, кой-
то съчета отбелязването на 
Деня на народните буди-
тели и 15-годишнината от 
създаването на Танцов ан-
самбъл „Слънце”. Градският 
духов оркестър засвири на 
външната сцена час пре-
ди началото на събитието 
патриотични песни. Пред 
широко отворените врати 
на читалището се събраха 
множество от хора, желае-
щи да присъстват. Залата се 
изпълни със зрители от раз-
лични възрасти. Празнич-
ната вечер започна с химна 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 
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1 НОЕМВРИ ОТБЕЛЯЗАХА ПЕНСИОНЕРИТЕ-УЧИТЕЛИ

Община Ихтиман уведомява, 
че след провеждане на процедура 
по ЗОП, през октомври 2016 г. 
беше сключен договор за изгот-
вяне на Общ устройствен план 
на Община Ихтиман, който ще 
бъде финансиран от Mинистер-
ство на регионалното развитие.

Община Ихтиман информира 
жителите на общината, фирми-
те, институциите и всички за-
интересовани лица за следното:

Всеки, който има проекти за 
бъдещо строителство в собст-
вените си земи, както и преу-
стройство на съществуващите 
сгради в тях е необходимо да 
представи писмено в деловод-
ството на Община Ихтиман 
своите намерения най-късно до 
20 декември 2016 г.

Предвид важността на Общия 
устройствен план на Община 
Ихтиман и неговия дългосрочен 
характер (20 години), е изключи-

на Република България и 
всички станаха на крака. На 
сцената бяха поканени г-н 
Николай Начев, председа-
тел на Общинския съвет и 
кмета на Община Ихтиман 
г-н Калоян Илиев, който 
произнесе. приветствено 
слово по случай Деня на 
народните будители. В него 
той подчерта, че за поре-
ден път се изправяме пред 
една славна дата, свързана 
с българското възраждане, 
избрана да покажем нашето 
преклонение пред големите 
българи, запазили през сто-
летията чуждо владичество 
националната ни гордост и 
памет и съхранили вярата 
ни. „Да се преклоним пред 
огромното им желание 
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мам думи, с които да изразя 
своята признателност и ува-
жение към вас – каза той. – 
Тук виждам учителите на 
моите родители, на мен и 
на поколения ихтиманци, 
които заслужават дълбок 
поклон за педагогическите 
си умения и са достоен при-
мер за подражание. Вашият 
авторитет и постижения 
ще оставят трайна следа в 
учебното дело и културния 
живот на града ни.” Писмен 
документ за признание от 
името на Община Ихтиман, 
Общински съвет и кмета на 
общината г-н Калоян Илиев 

Многопрофилна болница за 
активно лечение - Ихтиман об-
служва три селищни системи 
– общините Ихтиман , Косте-
нец и Долна баня. Общинското 
ръководство успя през измина-
лата година да санира сградите 
и със собствени средства да 
закупи и монтира необходимия 
за нуждите на пациенти и ме-
дицински работници асансьор. 
За съжаление, възможностите 
на общинския бюджет не поз-
воляват да се отделят значи-
телни средства за закупуване 
на съвременна техника, нужна 
за адекватно и щадящо лечение 
на пациентите. Общинската 
ни болница разполага с отлични 
медицински специалисти, които 
биха реализирали потенциала 
си, разполагайки с необходима-
та апаратура. Затова, с по-
мощта на фирмите „Алгънс”- 
София, „АЛС България”, „Черни 
рид”, „Еледжик 99”, „Емкойл” и 
„Експрес 79”, които дариха фи-

получиха г-жа Иванка То-
тева, г-жа Мария Кехайова 
- Атанасова, г-жа Надежда 
Мананска, г-н Петър Пе-
шев, г-жа Лозинка Пешева, 
г-н Николай Манански, а 
поради отсъствието на г-жа 
Мария Янкова, г-н Димитър 
Велков и г-жа Роза Велкова, 
грамотите ще им преда-
де председателят на клуба. 
Събитието продължи със 
спомени на г-жа Иванка То-
тева, която разказа за себе 
си, професионалния й път 
и любимите й занимания 
– пътувания, издирване на 
диалектни думи от Ихти-
манския край, участието 
в църковния хор. Всички 
присъстващи останаха до-
волни и с много цветя и 
емоции си пожелаха здраве, 
за да има още такива вълну-
ващи срещи.

нансови средства в размер на 
13 000 лв., бе закупен лапаро-
скопски апарат за хирургично 
отделение към „МБАЛ Ихтиман” 
ЕООД. Към събраните средства 
от доброволни дарения, от об-
щинския бюджет бе допълнена 
останалата сума, за да бъде 
заплатена цялата стойност на 
апарата, възлизаща на 39 900 
лв. без ДДС.

„Признателни сме за финан-
совата подкрепа, която получи-
хме, защото стремежът ни е 
да имаме едно модерно здравео-
пазване” - каза г-н Калоян Илиев, 
кмет на Община Ихтиман. Той и 
инж. Тони Кацаров присъстваха 
на монтажа на новата апарату-
ра, която д-р Димитър Янков, 
началник хирургично отделение, 
оцени високо. Благодарности 
бяха отправени и към предста-
вителите на „Интер бизнес 91”, 
които доставиха медицинската 
техника.

телно важно всички желаещи да 
заявят своите идеи.

С Общия устройствен план на 
Община Ихтиман ще се опреде-
лят:

1. Предназначение на кварта-
лите и отделните имоти както 
в Ихтиман, така и в останалите 
села на общината.

2. Предназначението на земи-
те извън населените места – зе-
меделски горски и други. 

3. Разположението на нови 
улици, площади, трасетата на 
електрификацията, водопровода, 
канализацията, газта, телефони-
те и други.

4. Мерките за подобряване на 
съществуващите улици, площа-
ди, градинки, обществени сгради 
и други. 

Ще бъде проведено и общест-
вено обсъждане във връзка с об-
щия устройствен план на Общи-
на Ихтиман.
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за свобода, за собствен 

език и право на държава, 
готовност за борба и само-
жертва каза още той. - Из-
правени днес пред будите-
лите на българският народ, 
ние търсим преход между 
минало и настояще… Об-
разованието винаги е било 
в центъра на ценностната 
система на нашият народ 
и българите винаги сме 
се прекланяли пред него. 

Нека днес да благодарим на 
всички знайни и незнайни, 
минали и настоящи буди-
тели, за идеята която са ни 
завещали и за делото, което 
провеждат, за да имаме едно 
по-добро бъдеще - лично и 
общонародно. Честит праз-
ник!”

След приветствието на 
г-н Калоян Илиев, водещата 
Даниела Сестримска про-
дължи с думите: „ Навярно 
всеки град има личности 
без които не можем да си 
представим своето съвре-
мие. По традиция на този 
светъл празник честваме 
наши изтъкнати съгражда-
ни с изключителни заслуги, 
личности като г-жа Веселка 
Гълъбова, оставила дълбо-
ка и трайна следа в култур-
ния и обществен живот на 

града ни и със забележите-
лен принос за неговия ду-
ховен възход.” С аплодис-
менти на сцената се качи 
дългогодишният директор 
на Историческия музей в 
града, авторът на два тома 
„История на Ихтиман”, г-жа 
Гълъбова.

С решение на Общински 
съвет – Ихтиман на осно-
вание чл. 21, ал.1, т. 22 от 
ЗМСМА и чл. 29 т. 2 от На-
редбата за символиката на 

град Ихтиман със звание-
то „Почетен гражданин на 
град Ихтиман” г-жа Веселка 
Борисова Гълъбова бе удос-
тоена за особени заслуги за 
опазване и популяризиране 
на културното и историче-
ско наследство на Община 
Ихтиман. Председателят на 
Общински съвет – Ихтиман 
г-н Николай Начев прочете 
решението на Общински 
съвет, а кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Или-
ев връчи на г-жа Гълъбова 
Удостоверение № 14 и зна-
кът на града. 

Тържествената вечер 
продължи с концерт, пред-
ставен от танцьорите на 
танцов ансамбъл „Слънце”, 
които не случайно избраха 
тази светла дата, за да от-
бележат 15 години от осно-

ваването си. Ансамбълът 
е създаден през 2001 годи-
на към Народно читалище 
„Слънце –1879” от хорео-
графа Анелия Нейкова, коя-
то завършва Националното 
училище за танцово изку-
ство в София, а след това и 
Академията за музикално 
танцово и изобразително 
изкуство в Пловдив. В на-
чалото танцьорите са десе-
тина човека, които участ-
ват в местни тържества и 
концерти организирани от 
читалището и общината, а 
днес техният брой е в пъти 
повече. Постепенно чита-
лището се превръща в неиз-
менна част от ежедневието 
на тези хора, които изпит-
ват уважение и любов към 
българската култура, фолк-
лора и народните танци. За 
да получат стимул и още 
по-голямо желание да тан-
цуват, хореографът, заедно 
с подкрепата на общината и 
читалищното ръководство, 
започват да организират 
участия в различни фести-

вали в България. Шият се 
нови костюми, защото бро-
ят на самодейците продъл-
жава да расте. Ансамбълът 
получава много покани от 
страната и чужбина, от раз-
лични телевизионни фор-
мати за фолклор, участва в 
международни и национал-
ни фестивали, печели реди-
ца плакети, купи, грамоти и 
престижни награди.

В програмата, подготвена 
за 15-та годишнина, публи-
ката се наслади на фолклор-
ното музикално и танцово 
разнообразие от различни 
области на родината ни. 
Концерт-спектакълът, на-
речен „Душата на Бълга-
рия” включваше танци от 
различни фолклорни об-
ласти – шопски с лазарки, 
чухме пирински, тракий-

ски, добруджански и север-
няшки ритми, насладихме 
се на постановките „Детско 
веселие”, „Комитско либе”, 
„Детски закачки”, „Средно-
горки”, „Мизийска сюита”, 
„Трънски игри” и др. Их-
тиманската копаница , из-
вестна в цялата страна със 
сложните си стъпки, разби-
ра се, също бе изпълнена с 
темперамент и стил. След 
последния шопски танц 
„Кода”, самодейците от раз-
личните групи, участващи в 
спектакъла излязоха на сце-
ната. 

Поздравления към ръко-
водството на ансамбъла и 
към танцьорите бяха под-
несени от името на кмета 
на Община Ихтиман г-н 
Калоян Илиев. Той връчи и 
поздравителен адрес, в кой-
то се казва: „За мен е чест 
да отправя своя поздрав 
към всички вас по повод 15 
години от създаването на 
Танцов ансамбъл „Слънце”. 
Многобройните участия на 
ансамбъла на наши и све-
товни музикални сцени до-
казват достойното му място 
в местния и националния 
културен живот. Общество-
то ни има нужда точно от 
такива носители на уникал-
ната българска духовност, 
защото вие сте пазители 
на традициите и носители 
на най-скъпото наследство 
на един народ – неговата 
идентичност. Пожелаваме 
ви здраве, дълголетие, про-
фесионални и творчески 
успехи! С таланта и всеот-
дайността си прославяйте 
Ихтиман и България!”.

Г-н Кирил Караиванов, 
председател на читалище 
„Слънце - 1879” – Ихтиман 
също се обърна към ръко-
водителите и участниците 
в спектакъла: „Позволете 
ми да изкажа дълбока при-
знателност и преклонение 
пред вашия талант. Радвам 
се, че в ден като днешния - 
Деня на народните будите-
ли, имам възможността да 
ви благодаря за самоотвер-
жения труд, за отделеното 
свободно време, личното 
и на близките ви, за да се 
посветите на българското 
танцово изкуство... Про-
дължавайте да съхранявате 
традициите на нашия народ, 
за да ни дарявате с родолю-
бие и да разнасяте на близо 
и далеч славата на Ихтиман 
и на читалище „Слънце”!. 
Той подчерта още, че са оси-
гурени и вложени значител-
ни финансови средства за 
подобряване условията на 
работа и за прекрасните но-
сии, за всичко необходимо, 
довело до осъществяването 
на този спектакъл. 

Цветя, поздравителни ад-
реси и подаръци за Анелия 
Нейкова и помощникът 

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „ДУШАТА НА БЪЛГАРИЯ”
й Владислав Василев бяха 
получени още от Зоя Айна-
джийска-Велкова и Танцова 
формация „Хорце” - Пазар-
джик, Народно читалище 
„Светлина - 1908” с. Стам-
болово, Народно читалище 
„Просвета - 1881” с. Кос-
тенец, Народно читалище 
„Пробуда - 1902” с Черньо-
во, Исторически музей - Их-
тиман, Народно читалище 
Св. Св. Кирил и Методий 
- 1928” с. Полянци, както и 
лични подаръци от децата 
за ръководителите на Тан-
цов ансамбъл „Слънце”. 

Със съдействието и 
усърдната работа на орга-
низатори и участници се 
осъществи един наистина 
запомнящ се спектакъл. 
Благодарим ви!

Г-жа Веселка Борисова Гълъбова е родена в град Ихтиман на 12.04.1937 г., завършила 
средното си образование в града, а висшето със специалност „История” в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Любовта й към миналото се превръща в нейна професия, на която 
тя остава вярна и всеотдайна десетилетия наред. Става директор на Исторически 
музей гр. Ихтиман през 1967 г. Има особени заслуги за изучаването, опазването и по-
пуляризирането на културно-историческото наследство в общината.

През 2007 г. издава книгата „История на Ихтиман” том І, а през 2014 г. излезе и том 
ІІ. По такъв достоен начин тя допринася за това нашият град да се нареди между 
онези градове с най-пълно професионално написана своя история.

Многобройни са и етнографските изложби, чрез които показва богатството на их-
тиманската народна традиция. Изключителен е интересът й към писането на яйца. 
През 1993 г. се пенсионира, но продължава да бъде сътрудник на музея. Биографията 
й е включена в енциклопедията „Бележити български жени”, а сътвореното от нея е 
достойно за поклон.

Снимки Веселин Митков



Ихтиман                                             3

„ПРАЗНИК НА ДУШАТА”КОНКУРС ЗА ЕСЕ „АКО ИМАХ МАГИЧЕСКО 
ЗАКЛИНАНИЕ, КАКВО ЩЕ БЪДЕ ТО?”

И ДНЕС ИМА БУДИТЕЛИ. 
„ИСТОРИЯ НА ВАКАРЕЛ”

СЪЩНОСТТА НА ЖИВОТА: ХЛЯБЪТ!

Изложба с рисунки и кар-
тини от творческа работил-
ница „Пясъчник за малки и 
големи” и от пленерите „Пъ-
течка 1 и 2” бе открита на 30 
октомври в сградата на ста-
рото училище на село Бо-
рика. Кметският наместник 
г-жа Невена Караиванова 
откри културното събитие 
с вълнуващо обръщение 
към присъстващите. Тя 
подчерта, че само ден пре-
ди празника, посветен на 
народните будители, „тези, 
на които дължим днешна 
България”, изложбата е пре-
красен резултат от инициа-
тиви и прояви, обединяващ 
усилия на ентусиасти и тво-
рци, мечтатели и професио-
налисти. Пленерът и рабо-
тилницата са организирани 
от Мария Василева и Ева 
Тенева-Зайков с подкрепа-
та на Ясен Иванов, чиято 
е Ботаническата градина в 
Борика, където бяха про-
ведени заниманията. Про-
изведенията на най-добри-
те художници, работили с 
нестандартни техники като 
рисуване с цветен пясък и 

На 28.10.2016 г. в читали-
ще „Слънце” се проведе дет-
ски конкурс за есе на тема 
„Ако имах магическо закли-
нание, какво ще бъде то?”. 
Общият брой на събраните 
есета е 37. 

Конкурсът бе организи-
ран от Местната комисия 
за борба срещу противо-
обществени прояви на ма-
лолетни и непълнолетни. 
От комисията присъства-
ха зам.-кмет и председател 
Георги Илиев, Нина Алек-
сиева - секретар на коми-
сията, Валентина Петрова 
– гл.експерт „Образование 
и здравеопазване” и Звезде-
лина Лазарова – специалист 
„Младежки дейности”. Спе-

На 28.10.2016 г. в Народ-
но читалище „Заря-1902” 
с. Вакарел, проф. д.ист.н. 
Трендафил Митев предста-
ви пред вакарелската об-
щественост своя труд - плод 
на 40-годишни изследвания, 
теренни проучвания, срещи 
с вакарелци и участници в 
емблематични събития за 
нашия край. Ето и няколко 
пасажа от уводната глава на 
този мащабен труд:

„На читателите може да 
прозвучи невероятно или 
поне пресилено, но е истина: 
Вакарел е едно от най-ста-
рите и най-добре извест-
ните български селища за 
европейския свят, извън 
границата на нашата Роди-
на!”. „Авторът на настояща-
та „История на Вакарел” ще 

В средата на октомври в 
Центъра за култура и дебат 
„Червената къща” бяха пред-
ставени хлебните традиции 
на Италия и България и 
тяхната социална и култур-
на значимост в рамките на 
двудневен фестивал. 

Фолклорната група при 
Народно читалище „Заря 
1902 г.” с. Вакарел с ръко-
водител Снежанка Борисо-
ва съвместно с театрална 
трупа, представяща спекта-
къла „Песента на хляба” на 
АРТ-ерия (Асоциацията за 
изкуство и култура в град 
Матера, Италия), показаха 

други естествени материа-
ли, графици и живописци, 
привлякоха вниманието 
на десетки посетители. Тук 
присъстваха и г-жа Даниела 
Митева, зам.-кмет на Общи-
на Ихтиман, г-н Николай 
Начев, председател на ОбС 
– Ихтиман, деца, родители 
и ценители на изкуството. 
Всички участници бяха на-
градени с грамоти от г-жа 
Караиванова. Тя пожела на 
всички да вървят по стъп-
ките на доброто, светлото и 
красивото и добави: „Днес 
бе празник на душата. Бла-
годаря и бъдете благослове-
ни!” Реализацията на идеята 
за изложба „Пътечка 2016” 
в действителност доприна-
ся за раждането на нови ху-
дожествени произведения, 
но и работи за развиване и 
формиране на публичния 
интерес към изкуството и 
местата, в които витае осо-
бен дух. Старите къщи, при-
родата, наситената с емоции 
атмосфера, приятелското 
и подкрепящо отношение 
провокират вдъхновението 
на малки и големи.

циален гост бе Таня Станко-
ва – Пушкарова – Началник 
отдел „Закрила на детето” 
към Д „СП” – Община Их-
тиман. На конкурса при-
състваха учители и родите-
ли.

Г-жа Нина Алексиева - 
секретар на МКБППМН 
– Община Ихтиман откри 
конкурса, като представи 
функциите на комисията, 
след което зам.-кмет г-н Г. 
Илиев взе думата и разясни 
също работата и дейностите 
на комисията, като изтък-
на пред децата, че ако имат 
някакви идеи и искания, са 
готови да ги изслушат и да 
съдействат по всякакъв на-
чин.

се смята, че е изпълнил своя 
синовен дълг към родния 
край, ако нейните читатели 
след като се запознаят с тру-
да, се почувстват по-горди 
от това, че са наследници 
на едно богато минало. А 
на тази основа дадат и свой 
принос за новото възражда-
не на Вакарелската котлови-
на…”

Всяка епоха има своите 
будители, водещи народа ни 
към просветление и самоо-
съзнаване. В съвременния 
свят това са писатели, учите-
ли, художници и други. Све-
тът, в който живеем, не е по-
малко труден. Наш дълг е да 
останем зрящи, защото без 
корените си не е възможно 
да запазим българщината, 
езика и обичаите си.

Книгата е издадена в 100 
екземпляра. Можете да я 
закупите в читалището на 
стойност 10,00 лв. Със съ-
браните средства ще се от-
печатат още 100 екземпляра.

Народно читалище 
„Заря 1902”

начини за приготвяне на 
хляб в Италия и България. 
Последва дискусия под над-
слов „Хляб за тялото, хляб 
за душата”, като фокусът 
бе върху темата за отглеж-

Зам.-кмет г-н Г. Илиев 
даде грамота на всяко едно 
от децата, като получиха в 
допълнение шоколад и ма-
лък глобус острилка. Спече-
лилите трима за най-добро 
есе са Христина Кусерова, 
Георги Чакъров и Цвете-
лина Закева. Трите деца си 
тръгнаха щастливи с по 
един лейборд. Имаше и по-
ощрителна награда (забавна 
игра за цялото семейство) 
за Изабела Илиева, положи-
ла огромно старание!

Благодарим от сърце за 
проявения интерес към на-
шата добра инициатива! 
Надяваме се това да е един 
положителен пример!

Нина Алексиева,
секретар на МКБППМН

дането на житни култури, 
производството на хляб и 
споделянето му като социа-
лен и културен феномен, ед-
накво валиден сред всички 
общности. Събитието беше 
уважено от посланика на 
Италия – Негово Превъз-
ходителство Стефано Бал-
ди и заснето от БНТ, БТВ и 
Bulgaria ON AIR.

Снимки 
Пресияна Станилова
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ИВАН ДОКТОРОВ СТАНА СВЕТОВЕН 
ШАМПИОН ПО САМБО

СПОРТЕН БОЕН КЛУБ – ИХТИМАН С 
НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

АКТИВЕН СЕЗОН ЗА 
РЪГБИСТИТЕ

ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ  В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНАТА ПРОВЕЖДА 
НАЧАЛНИКЪТ НА РУП – ИХТИМАН

На провелото се в Пореч, 
Хърватия Световно пър-
венство по самбо за вете-
рани от 21 до 24 октомври, 
участие взе представител 
от нашия клуб в Ихтиман - 
Иван Докторов. 40 години 
след като стана европейски 
шампион, той се изкачи на 
най-високото стъпало и 
спечели световната титла 

На 30.10.2016 г. се проведе 
открит турнир по джудо за 
деца и юноши за купата на 
кмета на град Перник. Учас-

Активен бе сезонът за ръ-
гбистите от „Диви котки” - 
Ихтиман. „На Есенния тур-
нир по Ръгби 5, проведен в 
Костинброд, се игра „Тъч 
ръгби” - опростена версия 
на ръгбито с цел популя-
ризирането му сред децата. 
Играе се смесено - от мо-
мичета и момчета. Ние, от 
„Дивите котки” се предста-
вихме с момичетата и зае-
хме трето място” – сподели 
Владислава Карабонева, 
председател и един от тре-
ньорите в клуба. „Участва-
хме със смесени отбори и в 
Ученическо първенство по 
ръгби 5, което се състоя в 
София, наредихме се на пе-
тото място” – каза още тя.

След изключително ос-
порван турнир за купа 

„На 27.10.2016 година в Черньово се проведе среща с пред-
ставители на РУП Ихтиман и жителите на селото. Начални-
кът на РУП Лъчезар Колев ни запозна с битовата престъп-
ност в района, телефонните измами, пияните шофьори и 
други проблеми, свързани с престъпността на територията 
на община Ихтиман. Даде препоръки как да се действа при 
различните случаи.”

Маргарита Каймакчийска

за 2016 г. Докторов извою-
ва първото място в света по 
безапелационен начин като 
представител в категорията 
тегло над 100 кг. във възрас-
това група над 65 години, 
само с чисти победи, без да 
се налага срещите да се до-
играват до края им. Това е 
едно истинско шампионско 
представяне.

Иван Докторов продъл-
жава да обучава деца от 4 до 
10-годишна възраст в Спор-
тен боен клуб - Ихтиман в 
дисциплините самбо и джу-
до. „Следващият турнир 
Световната купа в самбо, 
който очаквам с нетърпе-
ние, ще се проведе в София 
-– казва той в интервю за 
сайта ФИАС - Тази година 
българското самбо чества 
годишнина, така че можем 
да очакваме приятни изне-
нади на турнира. Аз трябва 
да го видя със собствените 
си очи!” „Благодаря лично 
на г-н Калоян Илиев за не-
говата подкрепа, както и на 
момчетата от отбора, че ми 
помагаха при тренировки-
те” – сподели световният 
шампион след завръщането 
си тук. 

Нека пожелаем на Иван 
Докторов много здраве и 
бъдещи успехи!

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИХТИМАН 
28.10.2016 г.

1. Приемане на Наредба за условията и реда за запис-
ване, отписване и преместване на деца в общинските 
детски градини на територията на община Ихтиман
2. Създаване на Наблюдателна комисия към Общинския 
съвет
3. Приемане на годишен план за ползване на дървесина 
през 2017 г.
4. Вътрешни компенсирани промени на списъка за 
капиталови разходи
5. Промяна в предназначението на жилище - апарта-
мент № 2 в бл. 2, ет.1 в ж.к. „Стипон” гр. Ихтиман
6. Прекратяване на административно производство 
за установяване публично общинско вземане на данък 
върху превозните средства
7. Прекратяване на административни производства 
за установяване публични общински вземания за ДНИ и 
ТБО
8. График за работата на ОбС през м. ноември 2016 г.
На 24.11.2016 г. от 16.00 ч. ПК „Образование”, ПК 
„Спорт и социални дейности” и ПК „Юридическа”;
На 25.11.2016 г. от 16.00 ч. ПК „Общинска собстве-
ност”, ПК „Икономическа” и ПК „Контрол по строител-
ството”;
На 30.11.2016 г. от 14.00 ч. СЕСИЯ.

тие взеха над 215 състеза-
тели от 19 клуба. Нашият 
спортен боен клуб по джудо 
и самбо се представи в 11 
различни категории и въз-
растови групи. 

При най-малките Андрей 
Атанасов се окичи със зла-
тен медал. Симона Зашева 
зае второ място при моми-
четата. Йоан Козарев стана 
трети – той бе нашата из-
ненада на турнира. При по-
големите Славомир Бонев 
зае трето място, а Борислав 
Церовски, въпреки добрите 
схватки не успя да се оки-
чи с медал, Димитър Геров 
също не се класира. Юсуф 
Асенов се представи добре, 

зае трето място, въпреки че 
се занимава отскоро с джу-
до и самбо, и ако продължа-
ва така може да се разчита 
на него.При най-тежките 
състезатели Огнян Георгиев 
се бори според възможност-
ите си и се класира на вто-
рото място. При девойките 
Мирела Маринкова зае тре-
то място.

Предстоят ни турнири в 
гр. Панагюрище на 16 ноем-
ври и в София на 17 декем-
ври. Следва ги и състезание 
по унифайт, пак в столица-
та.

Иван Докторов,
треньор

„България” за жени Ръгби 7 
„Дивите котки” се завърна-
ха с две победи и две загуби, 
като завоюваха трето място.

„Защитаваме достойно 
името на Ихтиман за сега. 
Има още турнири, така че, 
стискайте палци!” – допъл-
ни Карабонева.


