Цена: 0,39 лв
1-15.04.2009
Брой 1

ПЛОВДИВ БЪРЗА ДА ПУСНЕ ЗАВОДА
УБЕЖДАВАТ НИ С ПАПКИ И ОБЕЩАНИЯ ЗА БЕЗВРЕДНОСТ

КАКВО СЕ СЛУЧИ НА
ПОСЛЕДНАТА СЕСИЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ?
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 3

ПРЕДСТОИ
ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА
ГР. РАКОВСКИ
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 7

НАБЛИЖАВА
МЕЖДУНАРОДНИЯТ
ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН
ТУРНИР
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 8

В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ОТВАРЯ ВРАТИ НОВ
ЗАВОД
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 4
Това е халето в което ще зрее боклука

Дългоочакваната среща във връзка с изграждането на Екозавода в Шишманци
най-сетне се състоя. След няколкото
отклонени покани в последните девет
месеца, кметът на Пловдив г-н Атанасов склони да бъде проведен разговор с
кмета г-н Иван Антонов и неговия екип.
На 10-ти април, в град Раковски заседателната зала на читалище „Св. св.
Кирил и Методий· бе домакин на близо
двучасов дебат по темата.
Тъй като обемът информация е наистина огромен, ще опитаме да ви запознаем с основните факти и позиции сега, с
уговорката да продължим с темата в
следващите броеве.

Фактите

•

„400 т боклук дневно и 125 000 т
годишно ще преработва за начало заводът, в бъдеще може и повече. 30%
от отпадъците, сред които строителните, ще бъдат извозвани в депото. Другите 70% са органични и оползотворяеми отпадъци. След селекция
и сепарираране те изминават пътя си
по различни поточни линии, клетки и
камери, ферментират, зреят, за да се
превърнат в компост - 60 т на ден,
18 000 т годишно. После - в найлонови

торби, на палети - и на пазара· - сподели инж. Стефан Стехов, технолог
на проекта.
• 46 курса с битови отпадъци дневно
ще минават по магистралата директно от Пловдив до Шишманци, като по
този начин се гарантира, че камионите няма да влизат в нито едно от
населените места в общината.
• Само 80 или 100 човека от заетите
в момента 150 работници ще останат след седмица на площадката
» четете на стр. 5

Представяме ви г-н Иван Антонов,
кмет на община Раковски
„Убеден съм, че с много труд и всеотдайност сме способни да изведем нашата община далеч напред, за да осигурим на всички вас,
нейните жители, един по-добър живот, а на децата ни по-добро и
сигурно бъдеще..”
» четете на стр. 2

Младен Шишков, председател на
Общински съвет Раковски
„Най-важното, което трябва да се случи на този етап е да се
обединим и да използваме целия си потенциал и професионализъм,
всичките си контакти на високо ниво и в този труден за общината момент да намерим верния тон за работа.”
» четете на стр. 3

център за красота

ПЪРВА КОПКА НА
КАНАЛИЗАЦИЯТА В
БЕЛОЗЕМ
ЧЕТЕТЕ НА СТР. 7

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ
КЪМ МИРЯНИТЕ
„Кажи ни, Марио, какво видя по пътя? На
Христос - живия гроба празен и плащеницата и славата Му като Възкръснал!·
Да, скъпи приятели, така пее Църквата
обляна от възторжена пасхална радост,
повтаряйки думите на Мария Магдалена. Едно свидетелство върху което се
базира нашата вяра в най - великото
събитие в историята на човечеството
- Възкресението.
Вече две хилядолетия християните с ентусиазъм повтарят „Христос възкръсна, наистина възкръсна!· - една новина,
която не се „износва· от времето.
Литургията на Светото нощно бдение
възкликва:· Светостта на тази нощ
прогонва престъпленията, измива вината, възвръща невинността на пропадналите и радостта скърбящите, пропъжда
омразата, обединява сърцата, изкоренява насилието!· Нека нашия християнски
живот да бъде ехото на това Великденско послание.

•

Отец Димитър
храм „Пресвето Сърце Исусово”
Ген. Николаево

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ F-Oil
очаква своите клиенти 24 часа в денонощието

солариум
козметик
маникюр
педикюр
гр. Раковски, Търговски център “Оазис”, тел.: 0888 328 594

При нас ще намерите винаги качествени горива и добавки.
На ваше разположение са автомивка и магазин за масла,
акумулатори*.
Специални отстъпки за фирми и редовни клиенти.
Намираме се на бул. „Г. С. Раковски” до блоковете
*Официален представител на Монбат
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Интервю с Иван Антонов - кмет на община Раковски
онези, които от години живеят
и работят далеч от родните си
места?

Автобиография
На лъвовете е отредено да водят и да бъдат в светлината на прожекторите.
В този смисъл кметът на Община Раковски - Иван Милков Антонов сякаш изпълнява съдбата си, управлявайки една почти трийсетхилядна община. Роден на
02.08.1978 г. /в гр. Чирпан/ Дипломиран Магистър по право от Пловдивски Университет – „Паисий Хилендарски· . Женен, с едно дете, работил е като юрист-консулт
на Община Раковски, а до началото на тази година бе и Председател на Общински
съвет Раковски. След дългата работна седмица предпочита да релаксира с любим
филм в домашна обстановка.
Членство в сдружения: Учредител и член на сдружение с нестопанска цел „Обществен съвет за спасение на Община Раковски· и член на Сдружение „Г.Е.Р.Б.·
Партийна принадлежност: Политическа партия ГЕРБ
Езици и степен на владеене английски - писмено и говоримо, руски – средно ниво
Интереси: Футбол, баскетбол, филми, книги
Любим филм – „Списъкът на Шиндлер· .

Първа копка на канализацията в Белозем
Господин Антонов, оттук нататък за Вас
предстои ежедневие изпълнено със срещи
и пътувания от изключително значение за
живота на хората в нашата община. Наблюдавайки събитията през последните две
седмици искам да отбележа, че младостта
Ви и тази на екипа покрай Вас предизвиква
надежди у мнозина. Имате ли куража и силите да оправдаете тези настроения? Да
внесете така необходимата положителна
нагласа у хората, че някой мисли за тях
и работи в защита на техните интереси?
Да, имам необходимият кураж, а също и считам, че имам необходимите сили и възможности. Вече повече от четири години работя
в Ощина Раковски. И като юрисконсулт на общината и като председател на ОС аз съм добре запознат с естеството на работа, имам
също необходимата амбиция и желание да
постигнем за нашия град, за нашата община
по-добро бъдеще. Имам амбициозна програма
за развитие на общината и вече започнахме
да работим за нейното осъществяване. На
25.03.2009г. направихме първа копка на канализация в с. Белозем, като за тази календарна
година за обекта са осигурени 2 млн.лв. До два
месеца ще започнем битова газификация на гр.
Раковски, което ще осигури на жителите на
града екологична и на конкурентни цени топлинна енергия.
Обмисляте ли механизъм чрез който да дадете възможност за участие в създаването и реализирането на проекти свързани с
развитието на града и общината на хора
външни за вашия екип? Ще успеете ли да
насочите и оползотворите енергията на
младите и опита на по-възрастните, за да
имаме едно по-добро бъдеще?
Относно новия екип на общинска администрация /ОА/ - това е един постоянен процес, вече
има направени промени - няколко нови, млади
лица, които започват работа при нас. Моята

идея е да заложим на младите интелигентни
хора, които постепенно да подменят кадрите
в ОА, защото и времената са такива, с нови
изисквания- бъдещето безспорно е на младите. Аз естествено не отричам професионализма на по-старите служители в ОА, техният
опит ще бъде използван, така че смятам че
в скоро време ще бъде намерен начин да се
съчетае опита на по-възрастните с амбицията и желанието на младите, за да се направи един достатъчно добър и добре подготвен
работен екип. Макар и да има още какво да се
желае, мисля, че започна да се чувства едно
подобрение в качеството на работа на ОА.
Един от поетите от мен ангажименти в предизборната ми програма беше, че няма да остане неизползвана възможност от Община
Раковски за кандидатстване по различните
програми на ЕС. Това е наистина от първостепенно значение предвид малките възможности на общинският бюджет, смятам че в
ОА има достатъчно добре подготвени кадри
за разработване и управление на проекти, но
пък самият процес на изготвянето/ изработването/ на един такъв проект е много сложен
и трудоемък, затова и ние сме винаги отворени и готови да приемем всяка една помощ от
компетентни хора, за да може да бъдат подготвени максимален брой проекти, с които да
се кандидатства за финансиране на общината. Неприятното в случая е, че въпреки добрата ни проектна готовност, по една или друга
причина в момента оперативните програми не
работят, спрени са европейските пари, което
прави нашата задача значително по-сложна, но
всеки един наш проект е сериозна инвестиция,
която скоро ще започне да дава плодове.
Смятате ли, че с общи усилия, вие и ръководената от вас администрация от една
страна и Общински съвет от друга, ще
успеете да създадете един нов образ на
града, общината и хората на регионално и
национално ниво? Да го направите привлекателен както за инвеститори, така и за

Безспорно е, че за да се постигнат добри резултати, трябва да
работим в тясно сътрудничество
с ОС. Твърде малко време е минало
наистина от началото на моя мандат, но смятам, че добре стартирахме взаимната си работа и тъй
като познавам добре всеки един
от общинските съветници съм
уверен, че те ще подкрепят всяка една наша добра инициатива.
Образованието и спорта- две
теми, които изплуват от забвение по време на избори, но
после бързо биват забравяни.
Какво хубаво ще се случи в
тези две области през следващите няколко месеца?
Не е тайна, че Община Раковски
има сериозни проблеми в областта на образованието. Всички
знаем за проблемите на учителите, учениците и учебните бази.
Безспорно и там ще бъдат направени кадрови промени в името на
по-качествена работа. Не искам
да се връщам назад и да изсипвам
обвинение към определени личности – предизборната кампания
отмина и от тук нататък ще
трябва да забаротим с нови темпове и стереотипи. Хората искат
нови лица, ново управление, свежи
идеи. Смятам, че съм готов да
задоволя исканията им. Образованието и възпитанието на нашите
неща ще бъде един от главните
приоритети в работата ми. Из-

доста идеи, които смятам да реализирам до края на мандата си.
В дългоспочен план имаме една
мечта с председателя на ОС – да
направим спортна зала, универсален тип. Общината се нуждае
от такова едно съоражение. Знам
обаче, че тук ще са необходими
огромни средства и се надявам
някой ден Европейския съюз да започне да финансира и такъв тип
обекти. Хората, които спортуват са много, имаме възможност
да организираме немалко спортни
съревнования, но до голяма степен липсата на такава база не ни
дава възможност да развием потенциала си.
На територията на общината
има регистрирани няколко спортни клуба. Ние винаги ще помагаме
на спорта и на инициативите, които се организират.
Тази година имаме намерение
спортния празник да бъде проведен в два поредни дни 23 и 24 май.
Тъй като интереса към миналогодишния беше изключително голям,
сега ще предложим още няколко
идеи, с което се надяваме хората
да останат още по-доволни.
Искам да уверя жителите на Община Раковски, че образованието,
спорта и културата ще бъдат
едни от важните акценти в нашето управление.
Нека не забравяме и грижата за
здравето на хората, на последната сесия Вие споменахте възможността за кандидатстване
по програми на ЕС, които ще
дадат възможност за подобряване материалната база на

Полагането на клетва при встъпването в длъжност
граждане на едно по-интелигентно и грамотно общество трябва
да бъде заложено в програмата
на всеки един управник. Темата
за възпитанието и културата на
днешните деца и младежи е доста сериозна и смятам да направя
един дискусионен форум по този
въпрос в близко бъдеще. Трябва
да се потърси решение на този
проблем, в противен случай рискуваме бъдещето на Общината в
частност и държавата като цяло.
В тази връзка искам да кажа, че
спечелихме проект за основен ремонт на всички училища в Общината. Проекта е на стойност 5
милиона лева и включва енергийна
ефективност и ремонт на отоплителните инсталации.
По отношение на спорта имам

всички здравни заведения на
територията на община Раковски? Колко скоро и в какви размери може да се случи това?
През следващият месец се отваря възможност за общината да
кандидатства за ремонт, саниране и оборудване на здравните
заведения. Община Раковски има
готов проект за изграждане на
ново детско крило на ”МБАЛ – Раковски· , ще се кандидатства и за
оборудване на лечебното заведение и със скенер и нов рентген.
За останалите здравни заведения/поликлиниките/ от по-малките населени места и кв. Секирово
ще се кандидатства за ремонт и
саниране на сградите.
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КАКВО СЕ СЛУЧИ НА ПОСЛЕДНОТО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ
За пръв път от дълго време насам сесията протече почти без проблеми и
стълкновения, цареше дух на сътрудничество и взаимодействие. Независимо от пъстрата палитра на представените партии и доста обемистия
дневен ред, общинските съветници и
присъстващите представители на
общинска администрация, начело с
господин Иван Антонов, кмет на общината и тримата му заместници,
успяха да разгледат и гласуват плануваните точки.
Една от най-интересните от тях безспорно бе одобряването на план-схемата за газификация на град Раковски, както и последващо намерение за
селата Стряма и Белозем. Големият
въпрос тук беше дали изпълнителят
Ситигаз щеше да се съобрази с желанието да бъде запазена целостта на
новоположената настилка по булевард

„Георги Раковски· . Присъстващият на
сесията представител на компанията
г-н Христозов увери, че не е необходимо да се разбива булеварда и се проучват варианти, които да запазят максимално целостта на новия изглед на
шосето между двата квартала. Освен
това стана ясно, че Ситигаз ще вкара в бюджета на община Раковски по
лев и петдесет стотинки/без ддс/ на
метър при изграждането на газопреносната мрежа с обща дължина около
65 км. Голяма част от Индустриална
зона Раковски е газифицирана именно
от нашата фирма, заяви в допълнение
Христозов. План-схемата е достъпна
за оглед от страна на гражданите,
всеки който се интересува може да
я види. А ние се надяваме в някой от
следващите броеве да я публикуваме
на страниците на вестника, ако това
е технически възможно.

Друга вълнуваща обществеността
тема е тази за изграждащия се в село
Шишманци завод за преработка на отпадъци. Тук отношение взеха зам-кметът Иван Драгоев и председателят
на ОС, Младен Шишков с новината, че
е започнат сериозен диалог с ръководството на завода и са насрочени
поредица от срещи при които да се
изчистят всички неясни моменти по
отношение на документацията свързана със строителството и технологията на преработка на отпадъците.
Третата тема, предизвикала и найразгорещен дебат, беше тази за
молбите за еднократна помощ. Още
доста преди края на трите изминали
месеца на настоящата година са дадени над 11 хиляди лева във вид на еднократна помощ за нуждаещи се. Дебатът се разгоря основно върху това,
че в бюджета на общината ще се

отвори огромна дупка, от една страна, а от друга никой от общинските
съветници не скри разбирането си по
отношение очевидните трудности на
много хора да издържат семействата си и нуждата им от подкрепа. В
крайна сметка бе решено да се направят достатъчно работни срещи по
темата и да се намери механизъм с
който да се откликва ефективно на
молбите представени от гражданите
на общината.
Бяха гласувани и одобрени и промените в структурата на Общинска администрация, която ще представим
на вниманието ви в следващия брой,
като се опитаме да ви дадем ясна и
точна представа за длъжността и
функциите на всеки един служител,
за да направим по-лесно и времеспестяващо всяко посещение по стаите и
гишетата на общината.

КОЙ КОЙ Е В ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ- РАКОВСКИ
1. Младен Н. Шишков - ГЕРБ
2. Светлин М. Власов - ГЕРБ
3. Милена С. Мандраджийска - ГЕРБ
4. Анна Й. Власова - ГЕРБ
5. Виктор П. Узунов - ГЕРБ
6. Божидар Г. Замярски - ГЕРБ
7. Мария П. Александрова - ГЕРБ
8. Йосиф С. Ячев - ГЕРБ
9. Татяна Бакова - ГЕРБ
10. Иван Г. Лачев - БСП
11. Венко Г. Гочев - БСП
12. Йордан Х. Неделчев - БСП
13. Янко П. Ангелов - БСП
14. Петър С. Манчев - РОМА
15. Йордан А. Димитров - РОМА
16. Атанас К. Димов - РОМА
17. Илия С. Манчев - ДПС
18. Руска И. Евтимова - ДПС
19. Петър Я. Стрехин - АТАКА
20. Екатерина Т. Петрова - БЗНС
21. Дяна Р. Станджикова - АТАКА

По протокол присъстват още:
Иван М. Антонов - Кмет на Община Раковски
Павел А. Гуджеров - Зам. Кмет на Община
Раковски
Иван П. Тачев - Кмет на км. Белозем
Пенко С. Пенков – Кмет на км. Болярино
Владимир Е. Пенев – Кмет на км. Шишманци
Васил П. Черпелийски - Кмет на км. Стряма
Aтанас П. Атанасов – Кмет на км. Момино
село
Запрян Т. Христев – Кмет на км. Чалъкови
Заседанията са отворени за граждани, както
и за представители на медиите.
Очаквайте решенията на ОС публикувани на
страниците на вестника.

ИНТЕРВЮ С МЛАДЕН ШИШКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Автобиография
Младен Николов Шишков е роден на 16.01.1976 г. в гр. Пловдив. Истински представител на зодия Козирог- устремен напред и нагоре,
подреден, дисциплиниран, непризнаващ „не· за отговор. Дипломиран
като Строителен инженер-конструктор от УАСГ - „Университет по
Архитектура, Строителство и Геодезия· – гр. София. Живее заедно
със съпругата и сина си в Раковски. Намира родния си град за достатъчно голямо предизвикателство пред себе си и решаването на проблемите на хората за достойно прoфесионално занимание. Активно
участващ в различни форми на обществения живот, разпределя времето си между семейството си, работата и различни хобита.
Учредител и член на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел (младежка организация) „А. В. Е. Р. С.· гр. Раковски; Член на
читалищното настоятелство към Народно Читалище „Св. Св. Кирил
и Методий· гр. Раковски, на управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществен съвет за спасение на Община Раковски”, на управителния съвет Спортен карате клуб „ИН-ЯН· Раковски,
където е помощник-инструктор и притежава майсторска степен.
Запален тенисист, с няколко аматьорски турнира зад гърба си.
От дете е част от Фолклорен Ансамбъл „Слав Бойкин· . В сърцето
си носи народната музика и танци.
Партийна принадлежност: Политическа партия ГЕРБ
Владее английски, немски и италиански език на базово ниво,
руски на средно

Господин Шишков, измина повече от месец от частичните избори за кмет на
общината и встъпването в длъжност на
новия кмет, успяхте ли вече да намерите верния тон на работа в Общински
съвет?

просперитета и добруването на жителите
на община Раковски. Въпреки партийните
различия и идейни убеждения най-важното,
което трябва да се случи на този етап е
да се обединим и да използваме целия си
потенциал и професионализъм, всичките си
контакти на високо ниво и в този труден
Още в качеството си на заместник-предсе- за общината момент да намерим верния
дател на ОС се стремях да търся диалога тон за работа.
между представителите на всички политически сили. Разбира се, това не винаги Въпреки, че групата на ГЕРБ е най-многое било възможно и в отделни случаи сме бройната, необходимо е сътрудничестстигали до преминаване рамките на добрия вото на всички общински съветници, за
тон. Но на всеки е ясно, че при наличие на да бъдат заседанията ви успешни. Лесно
подобно разнообразие от партии и лично- ли се постига това?
Да, групата на ГЕРБ е най-многобройна, но
сти лесно стига до неприятни ситуации.
Немалка роля играе и възрастовата разли- недостатъчна за да покрие необходимия
ка между представителите на БСП и ГЕРБ кворум за вземането на решения. Може би
най-вече. Колегите от ГЕРБ с младостта този факти има и своите предимства, заи ентусиазма си, показват своето огромно щото не бива общината да бъде управляжелание за работа, докато останалите ни вана еднолично. В тази връзка ние сме в
колеги са малко по-уравновесени и не са тясно сътрудничество с по-голямата част
свикнали на подобен ритъм на работа. А от политическите сили и диалогът между
и тяхната рутина неизбежно води до тър- нас е задължителен. За мен обществените
сене на грешки и компромати в работата интереси трябва да бъдат над партийните
на по-младите им колеги. Смятам, че като и личните и една такава коалиция може да
председател на ОС ще съумея да намеря бъде единствено от полза на обществото.
правилния подход към всички общински съветници, индивидуално и партийно, защото На последната сесия на Общински съвет
целта на ОС не е да показваме кой колко бяха разискани някои изключително важни
знае и какво може, а да работим заедно за и наболели теми за Община Раковски, на-
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пример завода за отпадъци в село Шишманци? Има ли все пак някакво развитие по
този въпрос, някаква яснота относно технологията, която ще бъде използвана там
и евентуално срок на пускане на инсталациите?
Като ново ръководство на общината аз,
като Председател на ОС и г-н Иван Антонов като кмет на общината, сме се ангажирали да доведем нещата до край. Смятаме
да прекратим диалога чрез медиите с ръководството и собствениците на Екозавода
и да започнем реални преговори за разясняване на изграждането и експлоатацията на
завода в Шишманци. Тази седмица заедно
с зам-кмета г-н Иван Драгоев и г-н Владо
Пенев, кмет на Шишманци, посетихме завода. Бяхме допуснати безпрепятствено
да направим оглед и едно от нещата които разбрах със сигурност е, че в завода
са вложени много сериозни инвестиции и
въпреки всички публикации в медиите съвсем скоро този завод ще заработи. Това
от своя страна води до спешната реакция
от страна на общинското ръководство за
изчистване на неяснотите около самото
строителство. Управителите на завода ни
показаха пълната проектна документация,
с която разполагат и ни увериха че можем
да се запознаем с нея по-подробно по всяко
време, когато пожелаем. Проявиха интерес
за тясно сътрудничество и демонстрираха желание за съвместна работа с община
Раковски. Искам да уверя читателите на
вестник „Община Раковски· , че заводът ще
тръгне при ясни условия и при пълни гаранции за безопасна работа. В противен случай
ние ще използваме всички възможни лостове това съоръжение да не вреди на здравето на жителите на общината.
Доколко успявате да подържате връзка
с инициативния комитет създаден с цел
да се даде гласност на проблема със завода за отпадъци? Съществува ли добра
комуникация помежду ви? Какви са нагласите на обществеността, насочени ли са
действията ви в една посока?
В постоянен контакт сме с представители

на Инициативния комитет, най-вече в лицето на г-н Йосиф Делгянски и г-н Георги Жеков.
Като пример мога да дам проведената преди седмица съвместна среща с представители на Зелени Балкани, от които получихме
доста интересна информация касаеща Екозавода. Винаги при възникването на проблем
свързан със завода ние сме го коментирали
заедно с представители на Сдружението.
Никога не бихме пренебрегнали мнението на
Инициативния комитет, защото освен всичко останало ние сме едни от инициаторите
и организаторите на това сдружение. По
отношение на нагласата на обществеността, смятам че хората са с противоречиви
чувства и настроения, като смятам, че липсата на информация е основната причина за
това. Ние също все още не сме запознати
в детайли с цялата налична информация, но
последната ни среща с ръководството на
завода е една стъпка в тази посока. Уверявам гражданите, че в момента в който
получим необходимите документи, цялата
общественост ще бъде запозната с тях и
естествено ще искаме тяхното обективно
мнение по въпроса.
Да поговорим за Ситигаз и предстоящото изграждане на газопреносна мрежа в
град Раковски- на изминалата сесия представихте две новини, които лично мен
ме зарадваха: първо-няма да бъде разрушавана настилката на новия булевард
между двата квартала при полагане на
въпросната мрежа, и второ- таксатата,
която Ситигаз ще плати на Общината е
доста добра. Как успяхте да постигнете
тези добри условия и какво всъщност означава това за обикновения човек?
Оказа се, че Ситигаз България ООД е една
голяма и надеждна фирма с много сериозни инвестиционни намерения в нашата община. За радост ние сме включени в техния инвестиционен план за 2009-та година
и очакваме още в началото на лятото да
стартира изграждането на газопреносната
мрежа в града ни. На заседанието на ОС,
проведено на 27 март 2009-та общинските
съветници одобриха план-схемата за гази-

фициране на град Раковски. Бяха проведени
няколко срещи с представители на Ситигаз и беше постигната договорка да бъде
запазена новата асфалтова настилка по
булеварда свързващ двата квартала. Колкото до таксата за преминаване аз също
смятам, че договорихме много добра цена, в
крайна сметка хората проявиха разбиране и
осъзнаха, че град Раковски е с изключително
лоша инфраструктура и всеки лев в общинската хазна е добре дошъл.
На последния въпрос ще отговоря: с усмивка
и чар. Ако трябва да бъда сериозен ще кажа,
че за фирмата е от изключително значение
да бъде изградена мрежата в град Раковски.
А за града е изключително важно да бъде
газифициран. Когато условията са налице,
преговорите се водят много лесно и се надявам, че резултатите ще бъдат в полза и
на двете страни.
Един изключително тревожен факт е
увеличаването, по думите на един от съветниците „лавинообразно”, на молбите
за помощи, отправени към Общински съвет. Доколкото разбрах от проведената
дискусия по време на петъчното ви заседание, все още няма ясно разработени
критерии за реално оценяване на подадените молби, доколко те отговарят на описаното в тях. Ще успеете ли да реагирате на време и да създадете механизъм по
който да се отсяват случаите нуждаещи
се от вашата помощ? Ще успее ли новия
бюджет да се справи с нарасналите проблеми на хората?
Действително молбите за помощи нарастват със всеки изминал ден и по думите
на някои от по-възрастните съветници
„такова чудо никога не е било· . Разбира се,
социалният елемент присъства в политиката на общинското ръковдоство, но гражданите не бива да бъркат община Раковски
със „Социални грижи· . При мен всеки ден
влизат хора с различни съдби и с различни
потребности, голяма част от тях действително се нуждаят дори и от малката сума,
която може да си позволи общината, като
еднократна помощ, но все по-често има и
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такива, които идват с ясното намерение
да си докарат някой лев отгоре в семейния
бюджет. За цялата 2008-ма година община
Раковски е отпуснала 15 000 лева за еднократна помощ, а за сравнение само през
първото тримесечие на тази година сумата е около 12 000 лева. Сами си направете
сметката колко пари ще трябва да бъдат
отделени в общинския бюджет за 2009-та.
Има ясно разработени критерии за реално
оценяване на подадените молби, регламентирани с наредба на ОС, но е много трудно
да бъде обхванат всеки един индивидуален
случай и да бъде направена проверка на място с всяка една подадена молба. Постоянната комисия, която разглежда тези молби
няма физическата възможност да проверява
по тридесет молби на месец. Моето предложение към кмета е да бъде създадено звено
към ОА, което да разглежда всички случаи и
да излиза със становище за тях. В противен
случай изпадаме в ситуация в която нещата ще излязат извън контрол и се опасявам, че много хора, които действително се
нуждаят от тази помощ, няма да могат да
я получат. Много са хората в тежко социално положение, много са хората, които се
нуждаят от външна подкрепа, но общината
е също в тежко финансово положение и при
условията на икономическа криза ще бъде
много трудно да помогнем на всеки един.
Ще бъдат организирани няколко срещи на
които ще бъде поставен точно този проблем и аз се надявам, че ще излезем с точна формула и механизъм, така че да бъдат
оценявани наистина крайно нуждаещите се
и да се помогне на хората в тежко социално положение. Лично на мен ми се иска да
помогна на всеки един гражданин, който почука на мойта врата, но общината е с 28
хиляди жители и на практика това няма как
да се случи. Въпреки че партия ГЕРБ е с десни убеждения ние никога няма да загърбим
социалния елемент от нашето управление.
Благодаря ви, господин Шишков за това
интервю. Пожелавам ви успешна и резултатна работа начело като председател
на Общински съвет Раковски.

Ixetic gmbH започва производство в България

ixetic gmbH е един от водещите международни доставчици в автомобилната промишленост
с централен офис намиращ се в Бад Хомбург (Германия). ixetic произхожда от известното хидравлично подразделение на Scheaffer Group (LuK). Предприятието се разпростира
във фабрики в Бад Хомбург, Хюксваген, Брунсуик (САЩ), Йокохама (Япония) и е станало
независимо предприятие през 2006 г. Общият брой на служителите в ixetic е 1200 души.
През 2006 г. ixetic отбелязва продажби на стойност 286 милиона евро и доставя на
своите партньори общо шест милиона продукта.
ixetic е партньор и доставчик на всички известни производители на леки и товарни
автомобили и поставя стандарти в цял свят в областта на инженеринга, качеството
и ориентацията на клиенти. Разработва и произвежда обширна гама от хидравлични и
вакуумни помпи, компоненти за трансмисии, както и компресори за климатици с СО2
технология и регулируеми маслени помпи. Спектърът от продукти е завършен с електрически помпи и специални решения за широк набор от приложения.
Една година беше нужна на германската компания ixetic да построи завода си в индустриалната зона Раковски край Пловдив. Фирмата ще произвежда в България помпи за
нуждите на гиганти като Audi, BMW, Daimler, Porsche, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.
Понастоящем компанията притежава две фабрики в Германия и по една в Съединените
Щати и Япония.
Въпреки върлуващата финансова и икономическа криза, предизвикала и шеметен спад
на производството в автомобилната индустрия германският инвеститор не промени
намеренията си и заводът ще отвори. Инвестициите ще продължат, като общата
сума след две години ще достигне 36.5 млн. лв. Официално заводът ще започне производството си на 22-и април, а първите клиенти ще са фабриките на BMW, Audi и Toyota.
„В завода в Раковски ще започнем работа с около 30 служители, които вече минаха
обучение в Германия, а до края на година очакваме да назначим общо 100 души”, каза
Иво Петров, ръководител на дъщерната компания „Иксетик България”. До 2011 г. броят
на заетите може да нарасне на 230 - 250 души.

Промяна в управлението на
ЖК “Гендов“
От края на месец февруари намиращата се на територията на община
Раковски Животновъдна Кооперация „Гендов” е с изцяло ново управление,
има новоизбран председател, контролен и управителен съвет. Основна
цел на новото управление е стабилизирането на кооперацията, нейното
развитие в областта на животновъдството, растениевъдството и
млекопреработване. Знак за започналите положителни промени е започналото инвестиране в ремонта и подновяването на наличната селскостопанска техника. В плановете на новото ръководство е предстоящо
подобряване и разширяване на наличната материална база. Като резултат от засиленото инвестиране очакванията са в следващите месеци
да бъдат открити нови работни места. С оглед на бъдещето развитие
и постигането на европейски стандарти в управлението, ръководството на животновъдната кооперация отправя любезна покана към всички
собственици и наследници на земеделски земи на територията на Община Раковски да заповядат в административната сграда на кооперацията
за подновяване на договорите за наем или аренда на земеделска земя.
Кани също така и тези собственици на земя, които са били ощетени от
старото ръководство да се обърнат към новото ръководство за преразглеждането и преподписването на договорите за наем или аренда. Новото ръководство поема ангажимент да изплати неполучените от арендодателите ренти, както и да запознае хората с начините на изплащане
и с подобрените условия по бъдещите договори.Призовават се всички
заинтересувани граждани да заповядат в офиса на кооперацията, който
се намира в сградата на стопанския двор в кв. Секирово всеки работен
ден от 9.00 до 18.00 часа да се запознаят с инвестиционните планове,
гарантиращи им редовни и навременно изплащани ренти и наеми.
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на екозавода в Шишманци, според пълномощникът на консорциум „Екологичен завод” Андон Абромов. Според г-н
Славчо Атанасов броят на работните
места е 140.

•

Община Раковски не е
издавала
окончателно строително разрешение,
за наличието на което твърдят хората от консорциум „Екологичен завод”.
Проектирането е било на два етапа
- през 2004 и през 2007. Оценката за
въздействие върху околната среда е
правена през 2003 година. Правено е
обществено обсъждане, чиято леги-

Позициите
Иван Антонов, кмет на Община Раковски:
„Дори и всичко да изглежда изрядно на
външен вид, Община Раковски държи на
правото си да изпрати, след получаване
и проучване на пълната документация,
свои специалисти, които да направят необходимите изследвания, за да се уверим
обективно в точността на дадената ни
информация.Искаме да ни разберете- хората тук се притесняват, тъй като отдавна трябваше да бъдат запознати с
цялата информация касаеща завода.·

Иван Драгоев, заместник-кмет на
община Раковски:
„Хората са притеснени. Под депото има
карстов извор. Страхуваме се да не бъдат замърсени подпочвените води. Липсата на пълна и обективна информация
до този момент води до създаването на
напрежение сред населението на нашата
община и упреци към управляващите в
бездействие, недоволство. Неколкократно ни беше обещано да се подготви филм
за пълния технологичен процес, стъпка
по стъпка, за да може той след това да
бъде показан на хората.·

Младен Шишков, председател на
Общински съвет Раковски:
„На теория всичко е наред, но какво следва при възникването на проблем породен
от работата на завода? При установено
изтичане на вредни емисии в подпочвените води, или във въздуха- как следва
да се реагира тогава? Ще бъде ли спрян
завода, за да се ограничи максимално
навреждането на околната среда. Това,
което нас ни интересува най-много е да
бъде гарантирана сигурността и здравето на хората в нашата община. Искаме
пълни гаранции за безопасността на използваната технология, не можем да си
позволим да рискуваме дори най-малката
теоретична възможност при която да
бъде застрашен живота на нашите съграждани.·

Йосиф Делгянски - „Обществен съвет за спасение на Община Раковски“:
„Представители на Сдружението, съвместно с независими експерти, искаме

тимност тепърва ще се установява.
Строителното разрешение е издадено
за първите проекти - тези от 2004.
Следва смяна на собственика и това е
наложило и подмяна на строителното
разрешение. След което поради една или
друга причина през 2007 година се правят нови проекти, но комплексна оценка
от Министерството на околната среда
и водите липсва. Поради тази причина, Община Раковски не е издала ново
строително разрешение и не са одобрени новите проекти. Реалността е следната - работи се по новите проекти
със старото строително разрешение.

да посетим завод, който е изграден по
същата технология на френската фирма,
за да се направи съпоставка на място.
Готови сме да го направим на собствени
раноски, стига да ни бъде осигурен подобен достъп. Искаме обществеността да
има ясна представа за това, което ще
се случи в нашата община след шест, седем и повече години. Да преценим сами
влиянието на подобна технология върху
природата- в реални условия, на място
където тя работи от години.·

Планът за действие
Младен Шишков, председател на
Общински съвет Раковски:
„От тук нататък общинското ръководство взе решение да бъде сформирана временна комисия от специалисти, които да разгледат подробно
проектите, да се качат на място и да
направят необходимите проучвания и
анализи, след което да излязат с доклад, който да ни даде реална представа за това което се случва около завода. Нещо повече, вече имахме
среща със специалист в областта на
отпадъците, който ни даде доста насоки и ни увери, че ще ни съдейства,
за да получим обективна представа
за работата на завода. Човекът е изключително сериозен и отговорен и
най-важното - иска и може да ни помогне. Така, че въпросът с комисията
е задействан...
И накрая, лично искам да ви обещая, че
ЗАВОДЪТ НЯМА ДА ТРЪГНЕ, АКО ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН СЪЩЕСТВУВА РИСК
ДА БЪДЕ ЗАСТРАШЕНО ЗДРАВЕТО И
ЖИВОТА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА
РАКОВСКИ!
Всичко друго са медийни спекулации.·
И така, едната страна задаваше въпросите, а другата даваше обещания.
Доколко те ще бъдат изпълнени, тепърва предстои да видим, но факт е,
че най-сетне двете страни седнаха
една срещу друга и започна диалог от
който зависят твърде много неща, за
да бъде приключен с една-единствена
среща.
Можем само да се надяваме, че добрата воля и намерения, заявени зад
Екозавода са наистина такива и не
крият опасности нито за природата ни, нито за здравето ни. Защото
противното би било престъпление от
най-висока степен. Ние, жителите на
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община Раковски, приехме гости в земите си и им позволихме да построят
завод, който не искат в собствения
си дом, затова най-малкото, което
можем да получим в замяна е уважение и истината във всичките й детайли и подробности. Може и да сме
малко, но това не значи, че гласът ни
може да бъде пренебрегван и мнението ни да не се взима под внимание.
Защото наш дълг е, в този момент,
да осигурим и защитим бъдещето на
децата си и да гарантираме чистотата на природата, която ни заобикаля.
Екипът на вестника ще следи с найголямо внимание развитието по тази
тема и ще направим всичко възможно
нещата около този завод да бъдат
напълно прозрачни и всяка информация
за него - свободна и достъпна.

Ето и няколко мнения на граждани:
„Не знам колко са големи парите и
играта на политиците с тоя завод,
ама стават смешни вече. Все едно,
да кажем, аз да си направя тоалетна
в твоя двор, нали... и после да кажа на
всички комшии да идват и да я ползват. Пък ти да си спокоен, че няма
ни да цапа, ни да мирише... Не става
така. Лъжат ни нещо.·
„Тая отстъпка, дето я мислят за нашите отпадъци нищо не е. Като идват да хвърлят боклука на наша земя,
да ни дадат пари, ама много пари. Да
си стегнем улиците, фабрики да направим, за детските градини да има.·
„Сега пък предлагат да се направят
оранжерии покрай завода. Ама дали
после самите пловдивчани ще си купят от тези зеленчуци, дали ще имат
вяра на технологията? Или пак на нас,
хората от малките градове и села, ни
се хвърля прах в очите?·

Георги Жеков - „Обществен съвет
за спасение на Община Раковски“:
„Нормално е да съществува недоверие
към завода, заради дългото отлагане на
разяснителната кампания сред жителите на Община Раковски. Отношението
от страна на ръководството на Екозавода и Община Пловдив до този момент бе
меко казано пренебрежително.
Самият факт, че срещата се провежда
чак сега, 2 месеца преди пуска на завода, говори за едно несериозно отношение
към хората от община Раковски.·

Славчо Атанасов, кмет на Община
Пловдив:
Изграждането на Екозавода е голяма инвестиция на територията на община Раковски, а осигуряването на 140 работни
места за местното население в момент
на криза е още един вид компенсация и
шанс за Раковски.
Ще направя каквото е нужно, за да може
вашата община да ползва преференциални цени при преработка на боклука събиран на нейна територия.

Христо Минков - главен еколог към
Община Пловдив:
„Не би следвало при тази технология
да се получи замърсяване, това е много
стара и напълно безвредна технология,
която изключва двата най-опасни, от
гледна точка на замърсяването, процеса на обработка, а именно- изгарянето
на отпадъците или химическата им обработка. Предвижда се ръчно и механично сепариране на боклука. При използваната в Шишманци технология остават
единствено инертни материали, които
са практически безвредни. В този смисъл гарантирам, че това няма как да се
случи.·

Послепис:
Явно наистина политиката взема
превес по темата с Екозавода и бързането с пускането му в експлоатация е наистина голямо. Кампанията по
убеждаването на жителите на Пловдив тече с пълна сила, дори националната БиТиВи се притече на помощ.
Въпросът е къде сме ние- жителите
на Община Раковски!? Да не би внезапно да сме изчезнали от лицето
на планетата Земя и затова никой
не се съобразява с нас и нашето
мнение? Нещо повече, дори не се
споменава какво искаме и от какво
се боим като хора, като родители,
като ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ! Дали за пореден път ще
бъдем употребени и принесени в
жертва на „по-големи· интереси!?

Вижте само колко е хубаво всичко:
Проф. Златева:
„Компостирането ще даде възможности на хората от съседните селища да използват изходния
продукт за наторяване на своите
градини, като с това могат да развият екологично чисто земеделие.
Ще предложа на хората от завода
наоколо да направят също оранжерии”
А дали професор Златева ще си
купи продукти от тези оранжерии
и дали ще ги сложи на трапезата
вкъщи, когато седне да обядва заедно с децата си?
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С ПОГЛЕД ЗАРЕЯН В НЕБЕТО

ИЛИ КАК МЕЧТИТЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПРИЯТЕЛСТВА
Понякога детските ни мечти стават жертва на обратите на живота, на обстоятелства, които ни отдалечават от възможността да ги превърнем в наша професия. Колкото и силен да е стремежът ни, колкото и истинско да е желанието - понякога просто не се получава. Такава е и историята на Любомир Стрехин, израснал с мечтата да
стане пилот, да полети сред облаците. Странните ходове на съдбата обаче правят
това невъзможно. Но неуспехът му не го отчайва - напротив, със завидно търпение
и постоянство, с присъщата си откритост, той създава поредица от познанства и
приятелства с летци, авиоинженери и любители на авиацията.
Така една несбъдната мечта поражда дълготрайното приятелство между Любомир
Стрехин и ръководството на Авиобаза Граф Игнатиево. Макар и останал здраво стъпил на земята, този мъж живее с поглед обърнат към небето, към онези могъщи машини, които раздират тишината с мощта на своите двигатели. И създава и поддържа
множество контакти в областта на авиацията.
Като жест за 112 годишнината от създаването на Българската авиация и 12 априлденят на авиацията и космонавтиката, г-н Стрехин направи дарение от сто дръвчета американски дъб на база Граф Игнатиево, които ще бъдат посадени в района на
Спортния център като част от инициативата за озеленяването и облагородяването
й. Ето и неговото послание:
На 3-та Изстребителна Авиобаза, Граф Игнатиево.
На елитната и най-динамична авиобаза на Българската армия,
С пожелание:
„Възходящо да се развива, разхубавява и расте нейната мощ!
Успехът има само една посока- напред”
Честит празник- 12 април
Международен ден на авиацията и космонавтиката!
С уважение: Л Стрехин, Предс. на ОбС на ССВБ - Раковски

Отгледаните с много любов и грижа дръвчета

Очакваме с нетърпение и вашата история. Разкажете ни за себе
си, за близките ви хора, за странните, забавни случки в живота
ви.
Пишете ни на: rakovskimedia@gmail.com

ДОБРИТЕ СЪРЦА ДОБРИ ДЕЛА РАЖДАТ
През всичките вече почти двайсет години на прехода с тъга и носталгия си
спомням за безкрайните приятелски събирания на нашите баби и дядовци от
моето детство- глъчката, смеха, настроението, човещината помежду им.
Сякаш година след година това си отиваше заедно с тях самите. Пейките пред
къщите поопустяха, младите заминаваха
по големите градове и по чужбина. Настроението и усмивките на възрастните хора останаха сякаш непредадени и
бавно се превърнаха в далечен спомен.
Така си мислех до онзи ден, събота, когато мартенският бурен вятър сякаш беше
решил да постави на изпитание съседи и
приятели изградили с ръцете и сърцата
си място, където те и децата им, да се
събират на сладка приказка и чаша домашно вино, а внуците им да играят в
градинката наоколо.
Да, оказа се, че все още има хора, които обичат да дават от времето и труда си за другите, хора които харесват и
ценят красивото и нямат против да го
съградят сами - да посадят дръвче, а до

УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ,

него пейка за отмора да сложат, да запретнат ръкави и да превърнат прашна-

та гола земя в зелена градина. И всичко
това да споделят както с близките си,
така и с непознати, попаднали на тяхната улица. Заповядайте и вие в някоя прохладна вечер, на ъгъла на улиците „Христо Ботев” и „Александър Стамболийски”
в кв. „Ген. Николаево”.
Сигурен съм, че ще се намери и за вас
чаша студена бира и добра дума от приятел.

СТРОИТЕЛНА ФИРМА
ИЗПЪЛНЯВА ОБЕКТИ
ОТ ОСНОВИ ДО КЛЮЧ
ИЗВЪРШВА И УСЛУГИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ
РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ,
Радостен съм да ви поздравя с Международния ден на здравето- 7 април
и Деня на здравния работник в България!
На днешния ден е признанието и благодарността на българските граждани за вашия отговорен
труд и хуманни усилия в здравеопазването. Вие имате благородната мисия да спасявате живот и да връщате надежда.
Обществото ни има нужда от хора като вас/Вас, които с любов и себеотрицание изпълняват служебните си задължения.
Убеден съм, че с помощта на знанията и високия морал, който притежавате, и занапред ще продължите да пазите живота и здравето на гражданите.
Използвам случая, за да Ви благодаря за Вашия професионализъм и всеотдайността с която изпълнявате мисията, за
която сте призвани.
Честит празник на работещите в здравеопазването!
Желая на всички вас и вашите семейства много лично щастие, здраве и професионални успехи!
Кмет на Община Раковски
Иван Антонов

ГАФА ЕООД
ФОТО И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ

Продавам
фуражомелка
/заводска направа/
Трифазна с циклон,
24 чука
тел.: 0895/ 674 526

тел.: 0895 482 729

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,

МЯСТО ЗА ВАШИТЕ ОБЯВИ
за повече информация
rakovskimedia@gmail.com
тел.: 0884 29 29 18

Извършвам следните услуги:
1. Полагане на фаянс, теракот, гранитогрес
2. Бояджийски услуги
3. ВиК
4. Зидария и шпакловка
5. Монтаж и шпакловка на гипсокартон
GSM:

0899533789

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ
ЕКСПРЕСНИ СНИМКИ
ЦВЕТНО КОПИРАНЕ И
ПРИНТИРАНЕ А3+
ЛАМИНИРАНЕ
ПОДВЪРЗВАНЕ
ДИПЛОМНИ РАБОТИ
ИЗРЯЗВАНЕ НА ФОЛИО
ПО НЕПРАВИЛЕН КОНТУР
ТАБЕЛИ
КАТАЛОЗИ
ВИЗИТКИ

МЕНЮТА
БРОШУРИ
ПЛАКАТИ

gsm: 0898 566 503
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ЗАПОЧНАХА КАНАЛИЗАЦИЯТА В С. БЕЛОЗЕМ Васил Черпелийски,
Тържествена първа копка направиха министър Чакъров и кметът на общината И. Антонов
кмет на село Стряма:
Имаме си своите проблеми,
но се стремим да ги решаваме

Два и половина милиарда лева са предвидени за изграждането на водна инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда· , съобщи екоминистъра Джевдет
Чакъров на днешната церемония по случай направената
първа копка на канализацията в пловдивското село Белозем. Според министъра Еврокомисията е реагирала
положително след депозираната национална позиция за
статута на ВиК инфраструктурата, което в най-скоро време ще позволи отпускането на блокираните преди месец близо два милиарда евро заради неуредиците
във водния сектор. Джевдет Чакъров увери, че почти
деветдесет процента от общините у нас вече кандидатстват с проекти по програмата „Околна среда· и
изрази надежда, че тази активност ще доведе до висока степен на усвояване на европейски фондове. Министърът направи символична първа копка по изграждането на канализация в село Белозем на стойност осем
милиона лева, осигурени от неговото министерство, с
първите два милиона от които започва нейното строителството, развълнувано изтъкна кметът на селото

Иван Тачев. Белозем е второто село в община Раковски след Стряма, което ще смени септичните ями с
канализация. В самия общински център изграждането
на канализация също върви паралелно с тази в Белозем. Голямото закъснение по отношение решаването на
проблема с канализацията на града е сериозно предизвикателство, което се стремим да наваксаме - каза за
вестник „Община Раковски” кметът Иван Антонов. По
негови данни, към момента само 7 км от канализацията
на град Раковски са изпълнени, макар че изграждането
й е започнало още през далечната вече 2001 година.
Той твърди, че са усвоени едва 10 от предвидените по
проекта 25 млн. лева, осигурени от екоминистерството и възнамерява да разговаря с Джевдет Чакъров за
форсиране превеждането и на останалите средства,
които да спомогнат за по бързото изпълнение на започнатите обекти в града. Всяко забавяне, заради неплатени траншове, води до основателно недоволство сред
жителите, чието ежедневие е затруднено от изкопите
и строителните дейности по улиците.

След като за дълъг период от време половината
от село Стряма имаше проблем със водоснабдяването, с общи усилия на населението и с множество запитвания от страна на кметството, проблемите с „ВиК· - Пловдив са на път да
бъдат решени, за да може през предстоящите
топли дни водата да стига до всеки дом и всяко
промишлено предприятие.
„Недоволни сме от работата на Областната пътна служба, която следва да се грижи за
поддържането на пътищата. Вижте входа на
селото след Чекерица, да се минава оттам с
автомобил е истинско приключение. Вижте и
асфалтовото трасе на централната улица в
посока за Раковски. Навсякъде има дупки по асфалта. При дъждове камионите плискат вода по
тротоарите и рушат дуварите на къщите. Хората идват и се оплакват на нас, но ние не можем да направим нищо по въпроса с пътищата.
Това е грижа на държавни институции”, споделя
кметът.
„В момента благоустрояваме центъра на селото. Първата стъпка бе направена с ремонта и
модернизацията на кметството. Опитваме се
да направим каквото е по силите ни, за да подобрим начина по който изглежда селото. Скоро
целият площад пред кметството ще бъде покрит с нови павета. Надявам се това да бъде
само началото, да променим с времето облика
на Стряма. Парите идват от общинския бюджет, но голяма опора са ни фирмите. Сърдечно
благодаря на „Сиенит· и „ЦИМА 99· , които винаги са се отзовавали на моите молби. Купихме
стар трактор за 10 хиляди лева и с него вършим
услуги на хората, орем частни имоти и извозваме отпадъците при чистене на парковете.
Не забравяме и едно от най-важните си задължения като хора и като управляващи - да помагаме на хората и най-вече на възрастните и
болните, които снабдяваме с дърва и въглища.”

СИТИГАЗ СТЪПВА В РАКОВСКИ ДО КРАЯ НА ЮНИ
В резултат на постигнатите договорености между община Раковски и
„Ситигаз България” ЕАД предстои да
започне изграждането на газопреносна мрежа в гр. Раковски. Инвестиционният план на компанията предвижда
главните трасета да бъдат завършени
не по-късно от есента на тази година.
Общата дължина на изградената мрежа ще бъде около 65 км и ще позволи
на всяко домакинство и предприятие в
града да се възползва от предимствата, които природният газ предлага.
Предстои детските градини и училища
да бъдат газифицирани безплатно.

Кои са Ситигаз?
„Ситигаз България· ЕАД е новото дружество за разпределение и продажба
на природен газ чрез градски мрежи в
Регион Тракия. Наскоро стартиралият
проект предвижда изграждането на
около 2 хиляди километра тръбопроводи за 10 години, с които да се обслужват над 100 000 клиенти. Вниманието,
насочено към безопасността, опазването на околната среда и икономическото равновесие в съотношението
между инвестиции и тарифи, заслужи
признанието на енергийните власти в
България в лицето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР), която, след провеждането на
международен конкурс, с решение от
18.02.2005 г. издаде на „Ситигаз България· ЕАД лицензии за обществените
услуги разпределение на природен газ и

обществено снабдяване с природен газ
за срок от 35 години.
„Ситигаз България· ЕАД е основано
от „Група Дружества Газ Римини· АД,
една от най-големите изцяло частни
италиански компании в газовия сектор.
В „Ситигаз България· ЕАД се сливат
ценностите, опитът и способностите
на повече от 50 години управление на
обществените услуги както в Италия,
така и в чужбина, в центъра на които
се поставя винаги клиентът.

Природният газ в бита
Природният газ основно се използва
при отоплителните системи, както
централизирани, така и локални с комбинирано производство на топла вода.
Икономията, която може да се постигне с използването на природния газ бързо покрива първоначалните инвестиции
за закупуване на газовата система.
Природният газ намира успешно приложение в кухнята и домакинството.

Инвестициите ще осигурят възможността за присъединяване на обекти
от индустриалния, комуналния и битовия сектор.
Брой:
• Индустриални потребители - 720
• Комунални потребители - 1 284
• Битови потребители - 95 582
Консумация(хил. нм.3):

Природният газ - безопасното, Газовите печки позволяват оптимално • Индустриални потребители - 105 536
конкурентоспособно, широкоп- дозиране на топлината. Използването • Комунални потребиетли - 24 750
риложимо и екологично гориво им за готвене във фурна освобождава • Битови потребители - 165 628
Разпределението чрез мрежа, непрекъснатостта при снабдяването, липсващото замърсяване на околната среда,
гарантираната калоричност, конкурентоспособните цени са основните
предимства свързани с употребата
на природния газ като гориво. Освен
за традиционната употреба в бита –
за готвене, получаване на топла вода,
отопление и охлаждане, природният газ
с помощта на новите технологии, широко се използва за производството на
други форми на енергия. Предприятията също така прибягват към природния газ, за да направят по-ефективни,
икономични и екологични производствените си процеси. С употребата на природен газ могат да се реализират икономии от 35-40% в сравнение с мазута
и повече от 2 пъти спрямо нафтата.

водна пара, която прави храната по-мека, избягвайки изсушаването.
Природният газ гарантира най-евтината топлинна енергия, спрямо всички
останали топлоносители, с изключение
на дърва и въглища.

Някои цифри за регион Тракия:
Общо изградена мрежа за 10 години:
1797 км, от които:
• 188,7 км газопроводни отклонения до
общините от системата на Булгаргаз
ЕАД;
• 1403,3 км газоразпределителни мрежи
в общините от региона;
• 204,7 км междуселски газоразпределителни мрежи;

Финансиране:
• 40 млн. лв. собствен капитал, осигурен от Gruppo Societa Gasrimini S.p.A.
• 145 млн. лв. заемен капитал, които
ще се усвои за 8 години, със срок на
погасяване 20 години и средно лихвено
равнище 8,5%
• 109 млн. лв. реинвестирани парични
потоци
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VII Международен детски
футболен турнир „Франц Коков“
Неусетно някак мина времето от провеждането на първия детски футболен турнир през 2002 г, стартирал под надслова „Обединени от футбола”, днес вече той носи името на човека, чийто
ентусиазъм и отдаденост бяха в основата на създаването му
- г-н Франц Коков.
Съорганизатори са Български футболен съюз, ЗС на БФС, Професионална футболна лига, Държавна агенция за младежта и спорта, Аматьорска футболна лига, Енория „Св. Михаил Архангел”,
Енория „Пресвето Сърце Исусово”, Манастир „Св. Максимилиан
Колбе”.
В тазгодишното седмо по ред издание участие ще вземат отборите на:

Академия Супербал

Португалия

Фондация „Марсет”

Испания

Спортен лицей „БАНАТ”

Румъния

ФК „Виктория”

Сърбия

ФК „Св. Винсент”

Ливан

ПФК „ЦСКА”

България

ПФК „Левски”

България

ФК „Раковски”

България
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Ще има ли футбол
от „А” група в
Раковски
На среща състояла се преди две седмици в София, г-н Иван
Антонов, кмет на Община Раковски и Галя Топалова, президент на футболен клуб „Локомотив· Пловдив, са обсъдили
възможността град Раковски да приеме домакинските мачове на отбора за следващото първенство. Всичко това е
следствие на факта, че през август, в началото на сезон
2009/2010 година нито един от стадионите във втория по
големина град в страната няма да получи лиценз за провеждане на срещи от най-високо ниво на българския футбол. От
Локо са отправили молба за съдействие към кмета на Раковски, с идеята следващите две години „железничарите·
да играят мачовете си на кокетното съоръжение в града,
домакинствало множество международни прояви на детско,
юношеско и аматьорско ниво през последните няколко години.
За целта обаче е необходимо да бъде увеличен капацитета
на стадиона, да се обособи сектор за гостуващи привърженици и да се постави осветление- това са част от изискванията на БФС, които следва да бъдат покрити, за да
се получи лиценз. Отделно от тях, телевизията излъчваща
първенството на „А· група има свои собствени критерии,
които също трябва да бъдат изпълнени- наличие на журналистически места на трибуните например.
Ето какво сподели г-н Антонов по този повод:
„С удоволствие ще помогнем на клуб с богата и славна история като Локомотив, за нас ще бъде едновременно чест и
престиж да бъдем домакини на футбол от подобно ниво, но
и много тежка задача, защото ни предстои огромно количество работа, която трябва да бъде извършена, за да покрием
всички изисквания и да получим лиценз. Въпреки това, силно
се надявам с общи усилия- от наша страна, от страна на
Локомотив и не на последно място от страна на футболния
съюз, да успеем да направим така, че в града ни през следващите две години да се играе футбол от елитната група. В
тази връзка съвсем скоро ще приемем комисия от БФС, която
ще инспектира базата на стадиона в Раковски, за да направи
своите препоръки и да ни помогне в извоюването на лиценза · .

âè äàâà âúçìîæíîñò
çà èñòèíñêî çàáàâëåíèå
è íåçàáðàâèìè åìîöèè!
Èçæèâåéòå åäèí ÷óäåñåí
ñëåäîáåä íà îòêðèòî,
èçïúëíåí ñ ìíîãî
äèíàìèêà, íàïðåæåíèå è
íåî÷àêâàíè îáðàòè.

Малкият кокетен стадион в гр. Раковски може да приеме елитен футбол от есента. За целта е
необходимо да бъде увеличен капацитета от 1800 седящи места на 5000, както и да се обособи
отделен сектор за привърженици на гостуващия отбор. БФС са дали насоки за това какви ремонтни дейности трябва да се извършат, за да вземе съоръжението лиценз за ”А” група.
Уважаеми читатели,
брой първи на новия общински вестник
е вече факт. Най-важната задача поставена пред екипа на този вестник е
да бъде връзката между хората, които
ръководят община Раковски и всички
вас, чиито гласове ги поставиха в позицията на управляващи.
На страниците на вестника ще намирате информация за всичко, което се
случва на територията на общината,
ще можете да прочетете новини от
Общинска администрация, както и да
следите работата на Общински съвет
и взетите от него решения.
Ако се възползваме от символиката
на отминалия празник, то няма по-подходящ момент да се възобнови дългогодишната традиция да се издава
общински вестник. Носейки в себе си
духа на пролетта, на новото начало,
на земята която се събужда за живот

и носи толкова много надежда, започваме с ентузиазъм и отдаденост на
идеята да ви служим и информираме
за истински важните събития, новини
и теми.
Ще се постараем да осигурим трибуна
на всеки гражданин и институция, за
да споделим вашите успехи или тревоги, да опитаме да бъдем, полезни там
където е възможно.
Ще бъдем в училищата, детските
градини, здравните заведения, във фабриките и предприятията, за да чуем
какво мислите вие и как се справяте в
тези трудни дни. Ще ви попитаме какво очаквате да се случи в общината и
града и как вие бихте искали да участвате в подобряването на живота на
всички нас.
В този първи брой ви представихме
хората от които най-вече зависи развитието и благополучието на община
Раковски - г-н Иван Антонов, кмет на

общината и г-н Млaден Шишков, председател на Общински съвет . Ще поговорим с тях за благоустройство и
икономика, за образование, култура и
спорт - всичко онова, което ни вълнува като жители на тази община. Освен това от този брой стартираме
информационна кампания свързана с
пускането в експлоатация на завода
за преработка на битови отпадъци в
с. Шишманци.
Надяваме се да бъдем полезни и едновременно с това да ви забавляваме. И
нека с ваша помощ не пропуснем нито
едно важно и интересно събитие на
територията на общината. Не се колебайте да ни търсите, за да споделите с нас вашите мнения и препоръки.
Желаем ви приятно четене.
От редакционния екип

Продава:
1. Незастроено дворно място с площ 620 кв.м
кв.Генерал Николаево, ул.Руен №8
2. Три незастроени дворни места в кв.Генерал Николаево, ул.Витоша /до трафопоста/:
• с площ 1800 кв.м.
• с площ 500 кв.м.
• с площ 380 кв.м.
3. Незастроено дворно място с площ 700 кв.м.,
кв.Генерал Николаево, ул.Стефан Стамболов
4. Дворно място с площ 506 кв.м. и къща в груб
строеж 150 кв. м., ул.Христо Ботев №29, кв.Генерал
Николаево
5. Празно дворно място с площ 2300 кв.м., местност Дълбок път, кв.Генерал Николаево
Купува:
1. Търся да закупя празно дворно място в гр. Раковски, или дворно място с къща.
за контакти: 0898 481 837
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