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20. 12. 2008г. (събота) от 18.30 часа в салона на 
читалището премиера на новия български 
филм „ГЕРАЦИТЕ” Сценарий и режисура 
Максим Генчев 
21. 12. 2008г. (неделя) от 18.00 часа в салона на 
читалището коледен и новогодишен концерт 
на съставите на читалището. 
31. 12. 2008г. (сряда) от 23.30часа народно 
веселие на площада послучай новата 2009г. 

ЗаповядайтеЗаповядайтеЗаповядайтеЗаповядайте    заеднозаеднозаеднозаедно    дададада    сесесесе    веселимвеселимвеселимвеселим!!!!    

 

Драги съграждани, Приемете моите най 
сърдечни пожелания послучай настъпващите 
коледни и новогодишни празници. Нека 
новата 2009г бъде по – успешна за всички нас, 
за да можем заедно да постигнем целите си - да 
превърнем Вакарел в по-добро място за 
живеене. Желая на всички Ви здраве и късмет. 
Нека любовта и благоволението да бъдат сред 
нас през цялата 2009 година. 

Росен Зашев -  кмет на с. Вакарел 
 

Уважаеми Вакакарелци, Екипът на читалище 
„Заря” Ви честитим настъпващите коледни и 
новогодишни празници и ви поздравяваме с 
една вакарелска коледна благословия 
записана през 1968 г. от учителя Трендафил 
Игнатов и предоставена на читалището  
Сваде пата патувааме и тука ни пат нанесе – у нашего 
господина-домакина. Заварииме го на ядене и на пиене, на 
честа трапеза. Той ни се зарадва, та ни нагости и напои и ни 
дари кантаре леба, пещера сирене и брава месо, а него го 
дари Господ с честити синове, по-честити щерки. Те биле 
през гора – вещи, през поле бързи. Що гониле – стигнале, 
що ги гонило – отминало, та го тониле три дена и три нощи. 
Стигнале го под вита танка ела, дек се дели сребро и злато. 
Кому с паница, кому с лажица, а на нашего господина – 
кило и половина и колесница. Речете си дружина Амин. Ако 
му медна парата – медни му кошере, ако му е сребърна – 
сребро му се лело като водици от вощеница. Речете си 
дружина Амин. Какво е дочекал Коледа и свети Божича, 
така да дочека свети Всила и свети Ивана – него земя и 
млада Бога. Речете дружина Амин. Така да дочека свети 
Тодора, свети Лазара, свето Благовещене, Великден с 
червено яйце и шарено перце. Така да дочека свети Георги 
със златни оранета и богати курбане, свети Спас – със зелен 
клас, свети Петър – по ливади - купи, по ниви - кръсци, по 
дворове - купни. 
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НАЙ-ГОЛЯМАТА В 
БЪЛГАРИЯ СЛЪНЧЕВА 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА Е 
ФАКТ КРАЙ ПАУНОВО  

  

 
Тя е с инсталирана мощност от 1 MW  и ще произ 
вежда минимум 1250 MW електроенергия годишно. 
Соларният парк е разположен върху 45 дка площ и 
съдържа 13 365 соларни модула и 159 инвертора. Со 
ларните модули са японско производство,а инверто 
рите германско. Съоръженито е построено от компа 
нията "Сън Сервиз" , а консултант е била германска 
та компания „IBC Solar” AG. .Тънкослойните модули 
ще осигурят максимална производителност през 
летния сезон, който е пиков за соларните електро 
централи, както и при наличието на дифузна свет 
лина през зимния сезон. Строителството на солар 
ния парк край с.Пауново продължи една година, а инвес 
тицията в него е на стойност почти 4 млн. евро.  
Соларният парк е разположен върху 45 дка площ и 
съдържа 13 365 соларни модула и 159 инвертора В 
настоящия брой ви представяме интервю с 
Директора на фирма „Сън Сервиз” построила и въвела 
в експлоатация съоръжението инж. Румен Христов  

Удовлетворен ли сте г-н Хрис тов?Съоражението 
е факт. При съединяването към национална та 
мрежа в ход ли е? 
В момента текат 72 часовите проби, след което предстои 
подписване на окончателните договори за изкупуване 
на електроенергия. Удовлетворен съм от направеното до 
сега и се радвам, че успяхме за толкова кратки срокове 
да реализираме единствения за сега 1 МW фотово 
лтаичен парк в България. 
Основните проблеми пред които сте изправени ? 
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КОЛЕДНИКОЛЕДНИКОЛЕДНИКОЛЕДНИ    ИИИИ    НОВОГОДИШНИНОВОГОДИШНИНОВОГОДИШНИНОВОГОДИШНИ    

ПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИ    ВЪВВЪВВЪВВЪВ    ВАКАРЕЛВАКАРЕЛВАКАРЕЛВАКАРЕЛ    



ОТНОВО ЗА ПЪТЯ ВАКАРЕЛ 
ИХТИМАН  

           Всеки един жител на Вакарел от 
лично познава състоянието на пътя от 
Ихтиман до Вакарел и всеки е имал пери 
петии с преминаването на трасето от 
Вакарел до отбивката за Ръжана. Стигна се 
до там че участъка спокойно може да се 
категоризира сред изоставените пътища. 
При посещението на група народни 
представители въпросът бе поставен остро 
от гражданите, като бяха описани несго 
дите, които този участък предизвиква у 
населението с удължаването с десет кило 
метра на растоянието до общинския цен 
тър, затрудненията които се създават на 
транспортните фирми, осъществяващи об 
ществен превоз на пътници. Народният 
представител от „Коалиция за България” 
Диана Хитова отправи питане по този 
въпрос към Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за състо 
янието на пътя и неговия ремонт. 
Представяме ви с незначителни съкра 
щения отговора на министъра. „Път І – 8 
„София-Пловдив” е част от републикан 
ската пътна мрежа, която се експлоатира и 
поддържа от Национална агенция пътна 
инфраструктура. В Проект „Транзитни 
пътища”-програма за хармонизация на 
националната пътна мрежа НАПИ е 
включил пътни участъци с дължина 1500 
км. Първата фаза включва 1250 километра 
разпределени в 27 лота . Считано от 
началото на м. Август бяха изработени 
проекти за всички лотове. Някои от тях са в 
процес на строителство. Във втората фаза 
на проекта Транзитни пътища 5 са 
включени за проектиране 250 километра в 
6 лота. Цитираният от Вас участък І-8 
попада във втората част от програмата за 
хармонизация на националната пътна 
мрежа – Лот 9.5 участък София – Ихтиман 
от км 89+170 до км 124+000. За този обект 
е избран проектант – „Обединение ВИП” 
чиито срок за изработване на проекта е 120 
дни считано от 10.07.2008г. Това означава, 
че най рано през месец ноември 2008г. 
НАПИ ще има готов проект за 
горецитирания обект. Що се отнася за 
строителството му, то може да започне най-
рано от началото на 2009 година. За 
подобряване на моментните експлоа 
тационни качества на пътя Областно пътно 
управление възложи частичен ремонт на 
пътя Вакарел- Ихтиман със срок на 
завършване до края на м. Август. Части 
чният ремонт на пътя включва изкърпване, 
почистване и профилактика на банкета, 
хоризонтална и вертикална маркировка.” 
Господин Министър, ние Ви 
уведомяваме, че отново Вашите 
подчинени от Областно пътно 
управление нищо не свършиха. До 
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.№ 230 корекция  в 
списъка за капиталови 
разходи. 
1. № 231 Банкова 
гаранция за безлихвен  
заем  по ПУДООС 
2. № 232 Почетен 
гражданин на град 
Ихтиман 
3. № 233 Почетен 
гражданин на град 
Ихтиман 
4. № 234 Продажба 
на апартамент 
5. № 235 Продажба 
на апартамент 
6. № 236 Продажба 
на апартамент 
7. № 237 Продажба 
на апартамент 
8. № 238 Продажба 
на апартамент 
9. № 239 
Закупуване на сграда в с. 
Черньово  
10. № 240 Отдаване  
на общински имоти на 
ул. “Цар Освободител “ 
№ 151 и ж.к. “Стипон”; 
11. № 241 Конкурс за 
продажба на УПИ ІІ , 
кв.1, с.Мухово 

 

12. № 242 Продажба  на 
УПИ І ,кв.4, с.Стамболово 
13. № 243 Конкурс за 
продажба на яз. ”Сухин 
дол”  
14. № 244 Предоста 
вяне на придобита 
дървесина от ОбГФ 
15. № 245 Кандидат 
стване с проект Пред 
ЦОИДУЕМ 
16. № 246 Кандидат 
стване с проект по 
програма Красива 
България 
17. № 247 Инвести 
ционни намерения от 
Пийсфул дей ООД 
18. № 248 Промяна в 
НРПУРОИ 
19. № 249 Приемане на 
Стратегия  за развитие на 
образо ванието в община 
Ихтиман.  
20. № 250 Дарение на 
автомобил на СОУ „Христо 
Ботев” 
 (Пълния текст на  
решенията може да 
прочетете на сайта на 
общината с адрес 
www.obstina-ihtiman.com 
) 

МОБИЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 
 
ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ СТАРТИРА ДЕЙНОСТТА НА МОБИЛЕН 
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ НА ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 
 

ЗА ВРЪЗКА - GSM 0889637705 ТЕЛ. 072484641 /10- 22 00 Ч./ 
 

БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ 
ИЗДЕЛИЯ СПОРЕД СЪОТВЕТНОТО УВРЕЖДАНЕ. 

� ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ, ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ  
� СТЕЛКИ ЗА ДИАБЕТНО ТЯЛО     
� ПРОТЕЗИ ЗА ГОРЕН И ДОЛЕН КРАЙНИК   

БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРИ НА 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ 
И ПЕНСИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
  
ПРИЕМНА: ВСЕКИ ВТОРИ   И ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК ОТ 9.30Ч. В 

ЧИТАЛИЩЕ „ ЗАРЯ“ 
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обучения (вече имаше няколко 
такива в Германия), различни 
социални придобивки и разбира се 
чрез добро европейско въз 
награждение. Стремя се да давам 
личен пример и да споделям нат 
рупания си опит с всички млади и 
амбициозни хора, които са част от 
екипа, и да работим в прия телска 
и креатив на  атмосфера. 
Партньорството между общи 
на-бизнес-граждани  е  безпо 
рен фактор за реализиране то 
на вашия проект. Продъл жава 
ли това сътрудниче ство? 
Тук искам отново да изкажа 
благодар ности на администра 
цията на общи на Ихтиман, с. 
Вакарел и с. Пауново за подкрепа 
та и разбирането, което ни оказ 
ваха по време на реализацията на 
парк „Пауново“. Надявам се и 
вярвам, че добрата ни съвместна 
работа ще продължи и за нап ред.  
 

 

Ще перифразирам Соломон Паси, който 
казва, че ако някой не вярва в глобалното 
затопляне, нека  посети Антарктида. На 
противниците на използването на ВЕИ 
бих казал, да се замислят в какъв свят 
искат да жи веят децата им. Ако искаме да 
запа зим Земята като място за живот то е 
вече крайно време да насочим внима 
нието си към по-чиста и екологична 
енергия и да полагаме ежедневни грижи 
за опазването на околната среда. 

 
Във връзка с това ще се отрази ли 
финансовата криза  на ваша та 
дейност? 
Финансовата криза вече се отра зи на 
бизнеса. Много проекти са замразени в 
очакване на кредитиране и по-ниски 
лихви, но все пак има и такива които  са 
вече в етап на проектиране и 
реализация. Относно 
административните процедури и 
законовата база все още има много 
работа по тях. Много процедури са 
тромави и противоречиви, но вярвам че 
вървим в правилната посока, така че 
бизнесът с възобновяеми енергий ни 
източници да стане привлекателен за 
повече инвес титори. 
Участвате ли с проект по Евро 
пейската програма за развитие на 
селските райони? Какво е 
мнението ви за програмата? 
Все още не, защото финансиране то и се 
очаква да започне в началото на 2009 
година, но имаме проект на 
територията на с. Вакарел, който очаква 
старта на програмата. Евро пейската 
програма за развитие на селските 
региони вярвам, че наисти на ще 
доприне се за повишаване стандарта на 
живот на хората в тях чрез създаване на 
нови работни мес та в тях. Както знаем 
безработицата е основната причина за 
обезлюдяване то на тези региони. 
Какви са приоритетите Ви, като 
визирам дейността на фирмата 
във Вакарел? 
Като първо и основно искаме да при 
ключим вече започнатите проекти, 
узаконяване на трасета, получаване на 
различни разрешителни и т.н. След 
това очакваме да реализираме проекта 
за нашата нова енергоне зависима, 
разпо лагаща с модерни ра ботни места, 
офис сграда, изградена на принципа 
„пасивна къща“. 
Като лидер как мотивирате  еки па 
си?Инвестирате ли в хората,  като 
част от него? 
Екипът ми винаги  е бил един от най-
ценните ми капитали. За мотива цията 
му работя непрекъснато, чрез 
организирането на различни 

 
На национално ниво – ще 
съумеем ли да поставим 
вятърната и слънчева енергия в 
услуга на обикновенния човек, 
както е навсякъде по света? 
На откриването на фотоволтаи чен 
парк Пауново, зам.-министъ рът на 
икономиката и енергети ката 
Валентин Иванов каза, че държавата 
продължава работа за 
популяризиране то на бизнеса с ВЕИ 
и за по-бързата и ефективна 
законова база. Посоката в която 
вървим е правилна, нужни са са мо 
по-облекчени и бързи проце дури и 
този бизнес ще стане атрактивен за 
повече инвестито ри, което 
неминуемо ще доведе до лесния 
достъп на обикновения човек до 
ползите от него 
Какво ще кажете днес на 
противниците на слънчевата и 
вятърна енергия и изграж 
дането на такива паркове? 

 

Вие сте зает човек . как се зареж 
дате? 
Обичам природата, зарежда ме поло 
жително. Малкото си свободно време 
прекарвам в планината, карам ко 
лело, разхождам се с приятели.  
Искаме да използваме възмож 
носта да ви благодарим, за това , 
че вие бяхте един от основните 
спонсори на празника на наше 
то село.искренно се надяваме , 
че сътрудничеството ни ще про 
дължи в тази посока? 
Разбира се! Беше удоволствие, че 
споделихте празника си с нас и се 
надяваме следващата година да се 
забавляваме отново заедно. 
Предстоят коледни и ново 
годишни празници , какво бих 
те пожелали на нашите чита 
тели? 
Най-напред разбира се здраве и 
късмет, много трудолюбие и тър 
пение за постигане на поставените 
цели, и много положителни емоции! 
  Миглена Мишева 
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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 
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Оформление и печат  от екип на информационния център при читалище „Заря” със съдействиета на кметство Вакарел под редакцията на  
Станислав Владимиров. 

Сн. 3 

ПРЕДСТАВЯМЕ ТВОРЧЕСТВО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ 

 

От страница 1 
Така да дочека свети Илия – с мед и масло. Така да дочека света Богородица – с честита 
комка и да го закриля с десна рачица. Каде оди да наоди,що спечели да кердоше. Да оди се 
по злато и сребро и по бели грошове. С аспра да излезе – с иляда да се върне. Речете 
дружина Амин. Що незнаем ние да благословим – да благословат отци и домници по 
църкви и манастире – се еднада да бъде. Света Петка и Неделя, света Троица неразделна, 
що не дели брат от брата, другар от другаре да не раздели и нашего домакина от кукя, от 
жена , от деца Речете дружина Амин. Да го неотдели от пърчорошки волчета, патаножки 
кончета, ваклошати ягнета, пелешати ярета. И да не отдели овчари от сиво стадо, от бръзи 
цета, широки егреци, от бела струна – златни ведра. Що пасе да му се плоди, що кърми – да 
иляди. И да не отдели нашего домакина от чест, от късмет, от живот и здраве, от черни 
угари и бела ченица. Речете дружина Амин. 
/като вземе приготвения специано за коледарите колак продължава/ 
А таа колачина, коя рака я е месила, дохождали от девет села с врани коне, със сини седла, с 
шарени юзди и я каниле да бъде стросветица. А тя се подгордела и се поднасила като мечка 
с ярос, като вълк с дебности, като лесица с итрос, като риба с дъбине,като заяц с бръзос, като 
орел с висине, като ихтиманци със сини навуща, като чамурлийци с калта, като чукуровци с 
ума, като пасарелци с водениците, като вакарелци с друма, като кутрашенци с волове, като 
поповци с убави жени, като семковци с усталъка, като брънковци с айдуклука, като 
ездирастовци с гайдарлъка, като крушовци със шарени силяфе, като полиовци с дебела 
сланина, като млечановци с кривоперести кола, като бальовци с шопските ментета, като 
селянинци с писани баклици и нестрижени кьосемета, като мечковци с клинати елеци, като  
като пановци с тепавица, като бузяковци с шарени япунджаци, като дошевци с калето, като 
бръдяне с големите гугли. А таа тука колака месила и се веселила, че здрава и весела каща е 
дочекала Божича. Да даде господ догодина по –весело да дочека тоа ден. Речете дружино 
Амин. 
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За контакти : 

Пл.”Освобождение” №1 
Тел. 071432773 

Зафирова, Мишева 

КлаудияКлаудияКлаудияКлаудия    КалиноваКалиноваКалиноваКалинова    ГеоргиеваГеоргиеваГеоргиеваГеоргиева    ––––    ученичкаученичкаученичкаученичка    вввв    сесесеседмидмидмидми    класкласкласклас    
Доброто и злото, които живеят в мен 

(училищен вестник бр.1  2007г.) 
 

Чаках с нетърпение ваканцията ! Беше ми писнало от това училище, а когато дългоочаквания момент дойде, не 
знаех какво да правя. Останах у дома сама. Мама и тати по цял ден са на работа. Седях пред телевизора, подпирах си 
лактите на масата, потропвах нервно с крака по пода, но нищо интересно,  с което да се захвана не раждаше закърнелият 
ми мозък. Ак о не бях болна, може би нямаше да му мисля толкова, но заради гадната ми настинка мама издаде заповед 
да си седя малко вкъщи . Е , какво да правя с мама? Празници - големи яйца! Нямам брат, нямам сестра, няма никой! С 
деца да не се събирам, да не ги заразя - па да легна и да умирам! В мъки и терзания прекарах два дни. Дойде Бъдни вечер. 
Вече си намерих занимание. Дяволчетата напуснаха съзнанието ми. Реших да бъда добро дете. Ще помагам на мама в 
приготвянето но ястията. Как ли ще празнуваме? Тази година за първи път ще бъдем само тримата с мама и тати. Леля 
(сестрата на тати) се обади, че няма да дойде, както всеки път, а ще си остане в София, с братовчед ми Марио. Дано не ни 
бъде много скучно... Интересно е да приготвяш храна за такъв ден. Има нещо тайнствено, сякаш заживяваш в друг свят, 
съществувал много преди теб. Направихме питка, баница с тиква, боб, сърми. Мама беше много доволна. Аз иначе не съм 
от много работливите, но пък когато се захвана с нещо по свое желание правя чудеса. Най-голямо удоволствие ми 
достави празничното подреждане на масата. Много обичам да подреждам. Мама казва, че имам страшен усет и вкус за 
това. Неусетно настъпи вечерта. Дойде моментът. Запалихме свещичката, мама прочете Господнята молитва и седнахме 
на трапезата. По традиция, мисля, че мъжът в семейството трябва да разчупи питката с паричката, но тати никога не го е 
правил. Все прехвърля тази отговорност на мама. Много исках паричката да се падне на мен. Може да е егоистично, но си 
беше така. Мама започна да чупи. Едно парче за Света Богородица, едно за къщата, хайде на тати, на мама и на Кали 
най-накрая. Голяма несправедливост. Като си най-малък да не си най-маловажен?! А уж всички сме били равни! Дрън, 
дрън! Взех своето парче питка и трескаво зарових в него. Паричка нямаше, както си и знаех. Оставих го сърдито и 
отказах да се храня. Усетих, че сълзите ми напират. И се обърнах да не ме види никой. Страшен късмет, няма що! Седях 
така намръщена и се криех, но мама беше видяла и гледаше с безпокойство. Тя стана и ми поднесе още едно малко парче 
от питката, което беше останало непокътнато. Подкани ме да го взема, но аз не смеех да погледна, за да не се разоча-
ровам отново. Все пак го взех плахо и напипах парата-а-а-а. Кой сега е шампио-о-о-он? Така се изхилих, че усмивката ми 
се преобразува в озъбване. Бъдни вечер е велик празник! 


