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В ТОЗИ БРОЙ
Идеята за издаването и разпространението на на този информационен
бюлетин
възникна
случайно, но никак не е случайно
желанието ни да информираме
съгражданите си за всичко що става в
селото ни.
И това не е някаква
прищявка,
а
процес,
който
продължава повече от седемдесет
години. Първият опит е направен
през 1936г. с издаването на
месечното списание „Вакарелска
камбана”. От 1961 до 1977 година
излиза месечен информационен
бюлетин „Вакарел”. През 1996
година излязоха няколко броя на на
информационен
бюлетин
„Вакарелска заря”, но поради липса
на финансов ресурс, изданието спря.
Нищо обаче не може да спре
желанието на читалищните дейци да
информираме обществеността за
важните неща от живота на селото.
Желаем да напипаме пулса на
събитията, да бъдем в центъра на
събитията и проблемите, които
вълнуват нашите съграждани, да
бъдем обратната връзка на хората с
местната власт.
По тази именно причина
беше създаден и успешно работи
информационния
център
при
читалището.

По тази причина възникна
идеята
за
издаването
и
разпространението
на
този
бюлетин.
Нашето желание е от
неговите страници да се получава
информация от първа ръка за
важните неща от живота в селото,
желаем от малките странички да
прочетем написано стихотворение,
разказче или есе от децата,
внуците или сродниците ни.
Желаем
да
станем
съпричастни към радостите и
скърбите на своите съселяни, и те
да станат съпричастни на нашите.
На страничките на бюлетина
искаме да дискутираме миналото,
настоящето и бъдещето на селото
ни, и да дадем възможност на
всеки да разкаже нещо, което ние
не знаем.
Всичко това може да стане
с нашите общи усилия ако сме
убедени в целесъобразността на
бюлетина
и
станем
негови
доброволни автори.
За всичко, което те
интересува, Читателю,за всичко
онова, което искаш да споделиш,
се обръщай към служителите в
информационния център на
читалището и чакай новия брой на
бюлетина.
(вакарел плюс)

ЕДНА ГОДИНА С ПУЛСА НА СЕЛОТО

Господин Зашев, спомняте ли
си първият работен ден в
кметството?
Първо искам да ви поздравя за
осъществяването на идеята за
информационен бюлетин в село
Вакарел тук наистина има нужда
от един такъв вестник.

След изборната еуфория дойде и
първият ден в кметството с него и
голямата отговорност от поетите
обещания и желанието ми да бъдат изпълнени. Докато се запознавах със същността на кметската
работа, отговорности и задължения денят премина като миг.
Предстоеше много работа за да се
случи нещо истинско и качествено
в село Вакарел.
Кои бяха първите проблеми
на Вакарел с които се
сблъскахте?
Дървата които се раздаваха с
ваучери, не бяха получени от
социално слабите, почистването на
снега и разбира се определяне на
стратегията, (На страница 3)

 Актуално интервю с Росен Зашев –
кмет на Вакарел

 Решения на общинския съвет от
последната сесия

 Читалище „Заря” в нова сграда
 Децата от формация „Вакарелче”
на лятна фолклорна академия

Невчесани мисли
Пътувайки във влака до София
(мое ежедневно занимание), в онова
полусънно състояние, в което блаженно се
отпускат всички ония, които се преборят
за заветното седящо място, на поредната
спирка вниманието ми бе погълнато от
младеж и девойка, които се смееха
прегърнати. Миг преди вратите на влака
да се затворят през процепа младежът
изхвърли незагасена угарка от цигара,
която озари августовския полумрак със
своите загасващи светлинки.
В този момент в моето полусънно
съзнание
изплуваха
новините
за
бушуващите
в
страната
пожари.
Представих си мислено и онези хиляди
декари изпепелени вакарелски земи и
взех полугласно да броя... че бе един, че
бяха два, че бяха три и повече пожари,
които като че ли всеки петък озаряваха
вакарелската планина и превърнаха кмета
и негови съмишленици в образцови
дисциплинирани пожарникари.
Тракащите колела на влака
започнаха да ме бодат и питат „ Хей
човече, ти си вече на четиридесет и пет.
Побеля, но си наивен като младо яре.
Нима преди тридесет, двадесет, петнадесет
години, влака не беше същият, нима
тогава нямаше светкавици и гръмотевици,
или не се подмятаха празни бутилки, или
пък магистралата е от вчера. Защо тогава
гората не гореше. Защо тогава, когато
палеха хиляди декари стърнища нямаше
горски пожари. Спомняш ли си за един
поне...”
„Следваща гара София”- сепна ме
приятният глас от уредбата. Станах
забързан към очакващото ме ежедневие и
отговорите на тези въпроси оставям на
всеки един от Вас.
Ст.Владимиров
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 No. 169 : Отчет за първото
шестмесечие на "Бюджет 2008"
 No. 170 : Отчет за капиталови
разходи към 30.06.2008г.
 No. 171 : Утвърждаване СрБРЗ на
служителите в община Ихтиман
 No. 172 : Актуализация на
бюджета във функция
"Образование"
 No. 173 : Вътрешна корекция на
"Бюджет 2008"
 No. 174 : Допълване списъка с
капиталови разходи
/СОУ"Хр.Ботев/
 No. 175 : Актуализация на списъка
за капиталови разходи
 No. 176 : Промяна в структурата на
общинска администрация
 No. 177 : Промяна
предназначението на апартамент
ул."Цар Освободител"№164
 No. 178 : Допълване списъка за
продажби с имот в "Домуздома" и
разпореждане с него
 No. 179 : Отдаване на пасище в
с.Борика под наем
 No. 180 : Търг за отдаване под
наем на помещение №1 на
кооперативния пазар
 No. 181 : Търг за отдаване под
наем на помещение №7 на
кооперативния пазар
 No. 182 : Закупуване на земя
 No. 183 : Приемане на програма за
усвояване на контрол върху
кучешката популация

НОВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА
СМЕТ ВЪВ ВАКАРЕЛ
На 30. 09. 2008 година в Читалище
Заря се проведе обществено обсъждане
организирано съвместно с Община
Ихтиман и Кметство Вакарел във
връзка с кандидастването по проект за
закупуването на 400 броя метални
бобъри на стойност 180. 900 лева чрез
безлихвен кредит, които да бъдат
разположени на територията на
Ихтиман и Вакарел, като за селото се
предвиждат около 100 бр. разпо
ложени на територията на цялото село,
Бальовци и Селянин. Очакванията са
до края на текущата година на проекта
да бъде дадена зелена светлина а
началото на 2009 година да бъде
финализиран.
Общото
мниние
наложено от обсъждането е, че със
спечелването на проекта до голяма
степен ще се реши проблема със
сметосъбирането. За съжаление интере
са на населението към решаването на
този проблем и този път не беше на
необходимото ниво и обсъждането бе
слабо посетено.
М.Мишева

АКЦЕНТИ

 No. 184 : Програма за закрила на
детето
 No. 185 : Кандидатстване с проект
"Административен капацитет"
 No. 186: Кандидатстване с проект
"Административен капацитет"партньор на бизнеса
 No. 187 : Проект "Водоснабдяване
на нов квартал с.Вакарел"
 No. 188 : Проект"Колектор
ул."Софрони Врачански" пред
ПУДООС
 No. 189 : Проект"Колектор
ул."Софрони Врачански" пред
СИФ
 No. 190 : Проект"Ремонт
отоплителна система ЦДГ"Радост"
 No. 191 : Проект"Ремонт
отоплителна система ОДЗ
"Здравец"
 No. 192 : Включване в проект на
УНИСЕФ
 No. 193 от : Партньор на фондация
"Женски Алианс за Развитие"
 No. 194 : Отчет на Общинския
съвет
 No. 195 : Отчет на Кмета на
Община Ихтиман
 No. 196 от : Приемане на Рамков
план
 No. 197 : Сключване на
споразумение с кмета на община
Ел.Пелин/водоснабдяване
с.Вакарел/
(Пълния текст на решенията
може да прочетете на сайта на
общината с адрес
www.obstina-ihtiman.com )



ВАКАРЕЛ ПЛЮС
ПИТА ОБЩИНСКО
ГОРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ

Кога ще започне раздаването на
участъци за добиване на дърва за
отопление добивани от корен и
как ще снабдим с дърва хората получили парична помощ за закупу ване на дърва за отопление?
И тази година за кой ли пореден път изникват проблемите при осигуряването на
дърва за отопление на вакарелското насе
ление. За пореден път бе пропуснато
хубавото време и отново хората ще
трябва да газят калта по горските пътища и търсят висопроходими машини за
превоз на добитата дървесина. Остро
стои въпросът за дървата и на
получилите средства по програмите за
социално подпомагане за закупуване на
дърва. Частните фирми, занимаващи се с
добив и продажба на дърва за отопление
също не могат да изпълнят задължени
ята си към своите клиенти. Отново липса
на организация. Докога? (вакарел плюс)

При
направения
анализ
на
проблемите на водоснабдяването на
Вакарел през настоящата година се
установи че основна причина за недостига
на вода е намаления дебит вследствие на
амортизираните
до
краен
предел
съоръжения на помпената станция на
язовир
„Искър”.
След
среща
с
ръководството на ВиК София на кметовете
на Вакарел и Габра се изясни, че трябва да
се закупят нови помпи. На срещата бе
договорено въпросът да се постави пред
ръководствата на общините Ихтиман и
Елин Пелин за осигуряване на средства.
Предложението на двамата кметове срещна разбиране от общинското ръководство и
по предложение на Кмета на общината
общинския съвет реши: Упълномощава
кмета на община Ихтиман да сключи
споразумение с кмета на община Елин
Пелин за заплащане на 50 % от одобрената
оферта. в най кратки срокове
и да
докладва на следващата сесия.



С решение на общинския съвет бе
разрешено да се кандидатства пред
Предприятието
за
управление
на
дейностите по опазване на околна среда
(ПУДОС) с изготвен проект за изграждане
на водоснабдяване и канализация на новия
квартал на Вакарел и частични ремонти по
водоснабдителната мрежа в селото.



На 26. 09. 2008г. се проведе сесия
на Общинския съвет на община Ихтиман. С
взетите решения и по важните акценти в
тях ще Ви запознаем в следващия брой.
(вакарел плюс)

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
14 октомври - Преподобна Петка
(Парас- кева Българска.
Храмов празник на манастира св. Петка
във Вакарел

19 октомври - Преподобни Иван
Рилски Чудотворец.
Преподобни Иван Рилски Чудотворец е найвеликия
български
светец,
небесен
покровител на целия български народ.
Основател
на
величествения
Рилски
манастир.

26 октомври - Свети Великомъченик
Димитрий Мироточиви (Солунски)
Русите, сърбите и българите почитат
свети Димитър Солунски като патрон на
славянството. Според народния обреден
календар на димитровден
приключват
всички полски работи.
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(От страница1) какво ще се прави
по напред, като проекти с които да се
кандидатства по програмите на Евро фондовете.
Успешна ли беше за вас първата
година от мандата Ви?
Тя още не е изминала но мисля, че в нея
положихме достатъчно усилия за да
може през следващата да се случат някои
добри неща за селото. Мога да кажа, че
през
тази
година
започнахме
проектирането на нова водопроводна
мрежа, в проекта влиза и доизграждане
на канализационата мрежа с нова
пречиствателна станция съобразен е с
изискванията на Европейския съюз.
Очакваме разглеждането на проекта за
ремонт и саниране на училището. От
ДАМС очакваме финансиране по проект
за физкултурния салон на училището.
Не можем да подминем наболелия
въпрос
с
водоснабдяването
в
селото. Къде според Вас е проблема
и
какво
прави
кметската
администрация
за
изход
от
ситуацията?
Проблема е комплексен като започнем от
старата
водопроводна
мрежа,
проблемният
довеждащ
водопровод
(всичко в момета се крепи на магия) и
стигнем до съзнанието на хората през
летния сезон да поливат градините с
питейна вода. Аз ги разбирам, че без вода
целият им труд отива на вятъра но ние
сме едно общество и трябва да се мисли
не само за себе си, а да се съобразяваме и
с другите хора в селото.

Най пострадали от този начин на
мислене са хората, чийто къщи са по
нависоко и при поливане се изпразва
резервоара, няма налягане и вода при
тях не се качва. Така, че ако един си полива градината другия няма с какво да
си сготви, да си измие чиниите или най
малкото да си измие очите. Ще ви кажа
какво сме направили до тук. Тъй като
сме на един водопровод със село Габра
Община Елин Пелин и проблемите
общо взето са ни едни, заедно с кмета
на селото инж. Любомир Андреев бяхме на сесия на Общинския съвет на
град Елин Пелин, след това той беше
гост на сесия на Общинския съвет на
община Ихтиман и двата Общински
съвета ни изслушаха и вникнаха в проб
лемите ни, отпуснаха пари и се смениха
старите 50 годишни неефективни и съз
даващи непрекъснати проблеми помпи
в помпена станция Пасарел с нови.
Освен това подменихме 300 метра в
най критичният участък от довежда щия водопровод Габра – Вакарел с
надеждна нова тръба от PVC. За което
искам да благодаря на г-жа Петкова
Кмет на Община Ихтиман и целият
Общински съвет
Кои са неотложните задачи, които стоят пред кметската администрация в близките месеци?
Предстои зима, хората трябва да получат дърва. Надявам се на отговорно отношение към проблема от страна на
общинското горско предприятие и
лесничейството. Вярно е, че до сега те
бяха членове на пожарната команда, в
каквито ги превърнаха безотговорните
палежи и тичаха да спасяват горския
фонд а не оставаше време да си гледат
задълженията като горски. Но вече е
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е време да изпълнят ангажимен тите си.Годината прекарана в
кметството успя ли да Ви промени
в чисто човешки план?
Не аз съм един обикновен човек нато варен с много отговорности и поети
ангажименти. Може би съм малко по
изнервен от това, че нещата не само тук
но и навсякъде се случват много бавно,
трудно и с много нерви се работи, но
такава е реалноста.
Всички ние Ви познаваме като
спортен тип човек, преподавател
по източни бойни изкуства.
Остава ли Ви време за занимания
с децата?
И да нямам време за друго, за децата
ще намеря, като вляза в залата и видя
лицата им, желанието, хъса и себеотри
цанието с което изпълняват и попиват
това което им се каже и покаже, как да
ги изоставя. Имахме малко прекъсване
след изборите но то беше защото нямаше къде да тренираме. Сега сме се свре
ли в стола на училището и чакаме с нетърпение да одобрят проекта за фиэкул
турния салон, да се извърши ремонта и
да се върнем да тренираме там.
Кои черти от човешкия характер
ненавиждате?
Злобата, злорадството, лицемерието и
лъжата.
Склонен ли сте да прощвате
грешките на другите?
Разбира се, че ги прощавам, всички сме
хора и грешим, важното е да си вадим
поука от грешките и да не се повтарят.
(Вакарел плюс )

ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ” В ОБНОВЕНА СГРАДА

От първи октомври читалище „Заря”
приема своите посетители в основно
ремонтираната част от предоставената
сграда на старото учелище. С осигурено финансиране в размер на 70
хиляди лева от Община ихтиман и 20
хиляди от Министеирство на културата от 2004 до 2008г. Направен бе
основен ремонт на покрива, частичен
ремонт на салона, основен вътрешен
ремонт на читалищните помещения.

След завършването на ремонта читалището разполага с обновен компютърен
център, осигуряващ безплатен интернет,
репетиционна зала за народен фолклор и модерни танци, читалня и библиотека с над 14000 заглавия от българската и световна литература, школа по английски език. Предстои да се извърши
външен
ремонт
на
сградата
и
прилежащата и територия, за да бъде
сградата официално открита.

Обновеният информационен център
предлага на жителите и гостите на
Вакарел следния пакет от услуги:
Ксерокопиране – 0.10 лв на стр
Принтиране – 0.10 лв на стр.
Сканиране – 0.10 лв на стр.
Изпращане на факс – 0.50 лв.
Компютърна обработка – 1 лв
Изработка на некролози:
Предп. Подготовка – 1 лв
Печат – 0.10 лв бр.
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БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ” Октомври 2008г.

ДЕЦАТА ОТ ФОРМАЦИЯ „ВАКАРЕЛЧЕ” УЧАСТВУВАХА В
МЕЖДУНАРОДНАТА ФОЛКЛОРНА АКАДЕМИЯ „ЕВРОГРЕЙД”
ПРИМОРСКО 2008

Сн. 1

През месец август децата и
младежите от формация „Вакарелче”
участвуваха
в
международната
фолклорна академия „Еврогрейд” в
Приморско. Този сезон гости на
академията заедно с нашите деца и техни
колеги от Гулянци бяха ансамбли и групи
от Румъния, Полша, Русия и Израел.
През десетте дни в хотел „Нептун”
ансамблите имаха ежедневни занимания
по фолклорно пеене и танци.
Организирани бяха два концерта
на летните естради на градовете
Приморско и Китен. И двете прояви
започнаха с дефилета на съставите по
улиците на курортите. Множество
туристи бяха привлечени от случващото
се, като участниците се превърнаха в
една приятна атракция в прохладните
вечери. Особени чувства породиха
случайните срещи с почиващи в този
момент вакарелци, които трансперанта
на формацията ни доведе до умиление.
Нашите участници се преставиха
блестящо в концертите, като огласиха
Сн. 3
сцените с песните и танците си, с което
си заслужиха дълго нестихващите
аплодисменти на множеството. На
момичетата от състава бе гласувано
доверието да закрият дните
на
академията на заключителния концерт
на сцената на Китен с танца „Лазарки”.
Професионализма на участниците бе оценен по достойнство от
организаторите на академията, които
допуснаха формацията до конкурсната
програма „Гранд при” на Асоциация
„Фолклор” за 2009г. Участието ни бе
записано и излъчено по програмата на
ТВ 7 дни -медиен партньор на фестивала.
М.Зафирова

Материали за броя и текстове на малки обяви за публикуване на страниците на бюлетина се приемат до двадесето число на месеца в
информациония център при читалище „Заря”. За съдържанието на авторските материали редакционния екип не носи отговорност. Не се
побликуват материали съдържащи лични данни по смисъла на закона и такива подбуждащи към всякакъв вид дискриминация, към насилие или
рушащи общоприети морални ценности. Оригиналите на авторските материали не се връщат.
Оформление и печат от екип на информационния център при читалище „Заря” със съдействиета на кметство Вакарел под редакцията на
Станислав Владимиров.

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

