
ИДВАТ ИЗБОРИ!!!
пъРВО еВРОпейскИ пОсле пАРлАменТАРнИ

ИнТеРВю с кАнДИДАТА 
ЗА еВРОДепуТАТ мАРИя 

РАБАДжИйскА
чеТеТе нА сТР. 2

нАй-сеТне ЗАпОчВА 
сТРОеж нА нОВА цъРкВА 

В сТРямА
чеТеТе нА сТР. 4

нОВИнИ ОТ ОБщИнскА 
АДмИнИсТРАцИя

чеТеТе нА сТР. 5

В БелОЗем ОТкРИхА 
гАлеРИя

чеТеТе нА сТР. 5

межДунАРОДен 
фуТБОлен ТуРнИР

чеТеТе нА сТР. 7

Цена: 0,49 лв
май 2009

Брой 2

център за красота

гр. Раковски, Търговски център “Оазис”, тел.: 0888 328 594 

солариум
козметик

маникюр
педикюр

Раковски има свой човек 
в евродепутатска листа!

 Идат избори и както казва наро-
дът ни- „като на добра година· - 
предстоят не една, ами цели две 
изборни кампании, които обеща-
ват едно повече от горещо лято. 
 Най-интересната новина оба-
че идва от факта, че един от 
нас, жителите на Раковски по-
пада в кандидатската листа на 
ПП ГЕРБ! Шанс и отговорност, 
вълнение и надежда за промяна- 
четете интервюто с г-ца Раба-
джийска на страница втора.

Вестникът излиза с изключителната подкрепа на

И докато парламентарните 
избори са нещо познато и до-
някъде „отработено· , то во-
тът за Европейски парламент 
ни се случва едва за втори 
път. И понеже през 2007- ма 
година ни завариха все още 
улисани в радостта от вли-
зането ни в голямото евро-
пейско семейство, екипът на 
вестника реши да събере ня-
кои основни моменти и факти 

по темата и да ги сподели с 
вас: 
- В сегашния Европарламент 
има 18 български депутати, но 
след изборите на 7 юни като 
цяло ще бъде намален броя на 
евродепутатите и България 
ще загуби едно място.
- Мандатът на евродепутати-
те е петгодишен, колкото е и 
този на еврокомисарите.
- Членовете на ЕП са един-

ствените пряко избрани евро-
крати, които създават рам-
ката на законодателството 
на страните членки, заедно 
с Европейската комисия и 
Съвета на ЕС. Те са хората, 
които първи решават колко 
да е минималната отпуска по 
майчинство, дали да се посоч-
ва енергийната консумация 
върху етикетите на дома-
кинските електроуреди и т.н. 

Когато те вземат решение и 
то бъде прието в Европейска-
та комисия и Съвета, то се 
превръща в европейско зако-
нодателство и националните 
парламенти са длъжни да се 
съобразят.
- Пленарните сесии на евро-
парламента се провеждат в 
Страсбург всеки месец в рам-
ките на една седмица от по-
неделник до четвъртък.

честит 24-ти май
 На всички учители, на всички 
читалищни дейци, на всички 

ученици и студенти- на всички 
българи- гордейте се със своя 

език и славна история!

 Всички сме свикнали да го определяме 
като най-светъл, най-обичан, най- бъл-
гарски – Празник на славянската писме-
ност и българската култура. Още от 
училищната скамейка ни е внушавана 
значимостта на този ден, на историче-
ското дело на Св. Св. Кирил и Методий 
и тяхното място в съдбините на нашия 
народ. Но някак вяло и без трепет, без 
капката духовна радост се отбелязва 
празникът в наши дни. Сякаш свикнали 
до отегчение със шаблонните речи и 
възхвали и улисани в борби и компрома-
ти, забравяме, че това е азбуката с ко-
ято пишем, буквите, които ни правят 

народ... особено, когато все по-често 
ни липсва държава. 
 Неслучайно денят на светите братя 
Кирил и Методий е утвърден като един 
от първите официални празници на 
възродената българска държава преди 
повече от 130 години, имено за да по-
каже колко е важен за формирането на 
духа на новородената нация, за опре-
делянето ни като уникални в големия 
променящ се свят. 
 Във всекидневието ни, белязано от 
противоречивите изживявания на пре-
хода, ако ни липсва нещо най-силно, 
понякога дори до болезненост, това 
е именно духовността и ценностите, 
които движат напред. И имаме поне 
един ден в годината, в който да се  за-
мислим за това, да си спомним първия 
учебен ден и първата учителка, първа-
та книга, която сме прочели сами.

ОТ РАКОВСКИ

06:10 ч. от Секирово
06:40 ч. от Г. Николаево
07:20 ч. от Секирово
08:40 ч. от Секирово
11:00 ч. от Секирово
12:00 ч. от Секирово
12:40 ч. от Секирово
14:00 ч. от Секирово
15:00 ч. от Секирово
16:10 ч. от Секирово
18:50 ч. от Секирово

ОТ ПЛОВДИВ

07:50 ч. през Секирово
09:50 ч.
10:40 ч.
11:50 ч. през Секирово
13:00 ч.
13:50 ч.
14:50 ч.
16:50 ч. през Секирово
17:40 ч.
18:50 ч. през Секирово
19:50 ч. през Секирово

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ
НА „ДЕЛИВАН” ЕООД

Мария Рабаджийска - нашият кандидат за Европарламента



Госпожице Рабаджийска, най-напред 
поздравления за оказаната ви чест. 
Желая ви достойно представяне на 
предстоящите избори. 

И така, от колко време се занимава-
те с политика и защо?

 С политика се занимавам от 2 г, от 
създаването на Общинската струк-
тура на ПП „ГЕРБ· , Община Раков-
ски през 2007 г. Включих се в ГЕРБ, 
защото има свежо мислене, енергия, 
нови идеи и възможност за реална 
промяна, но най-вече за да мога да 
отстоявам принципите си. Само 
чрез „ГЕРБ·  може да се върне дове-
рието на ЕС в България. 

 Какво е усещането да сте сред 17-
те избрани? Усещате ли напрежение 
върху себе си, или онези кандидати с 
повече опит успяват да ви предадат 
нужните умения, за да се справите 
с него?

 Да присъствам в листата на ГЕРБ 
е голяма чест, тъй като това е на-
ционална листа от 17 кандидати, 
избрани от 264 общини. Благодаря 
за оказаното доверие в мен да пред-
ставлявам не само католическото 
население, но и цялата Пловдивска 
област.
 Усещането да бъдеш част от екипа 
на ГЕРБ е страхотно, всички от лис-
тата са екипни играчи и доказани 
специалисти в различни области и 
се стремим да си помагаме взаимно, 
но и в същото време изразяваме го-
товност да се обучаваме ежеднев-
но. Водим позитивна кампания, за да 

променим имиджа на страната ни 
и за да покажем, че в България има 
честни и достойни 
хора, готови да носят политическа 
отговорност за действията си. 

 Как ще се отрази вашата кандида-
тура на града и общината?

 ГЕРБ е единствената партия в Бъл-
гария, която издига кандидатите 
си на принципа отдолу-нагоре, т.е. 
кандидатите се избират от наро-
да, тъй като те познават реалните 
проблеми и се сблъскват с тях еже-
дневно. Всеки друг от народа с необ-
ходимата квалификация би могъл да 
бъде на мое място. Досега Община 
Раковски винаги е била изолирана от 
управляващите, но с ГЕРБ ситуация-
та започва да се променя, изградили 
сме доверие в националното ръко-
водство на партията, което в бъде-
ще ще ни донесе много успехи.

 По какъв начин онова, което се случ-
ва в Европарламента ще даде отра-
жение на местно ниво?

Всички актуални теми от нашето 
ежедневие могат да бъдат отнася-
ни за разглеждане в Европарламен-
та. Най-наболялата тема за Общи-
на Раковски е Завода за отпадъци 
в село Шишманци и неясната тех-
нология за обработване им. Евро-
депутатите имат важна роля при 
вземането на решения и твърдо се 
застъпват за правата на човека и 
равните възможности, решават и 
как да се изразходват парите на 
ЕС – отпускането на средства за 

инфраструктура, по-чиста околна 
среда, здравеопазване, образование. 
Европа предлага възможности... ние 
само трябва да съумем да се въз-
ползваме от тях. 

 Три факта, които избирателите 
трябва да знаят за вас?

 Ентусиазирана и активна личност с 
позитивен подход.
Умения да изслушвам други гледни 
точки, но и да отстоявам позици-
ята си.
 Притежавам добри познания за ра-
ботата на европейските институ-
ции и за Европа в политическо и кул-
турно отношение.

 Защо избирателите трябва да гла-
суват за ГЕРБ?

Гласувайки за ГЕРБ давате гласа си 
за семейството на Европейската 
народна партия, която ще има най-
голямо мнозинство и в следващия 
Европейски парламент. Така Бълга-
рия ще има най-силно влияние върху 
решенията, които ще бъдат взима-
ни в парламента. Гласът за всяка 
друга политическа група е загуба. 
Нашето послание към избирателите 
е „Да докажем, че България може· . 
На 7 юни 2009 България е изправена 
пред важен избор. На тази дата ние 
имаме историческия шанс да си оси-
гурим по-добър живот с помощта на 
ЕС. Равносметката от първите две 
години от членството в ЕС показа, 
че не сме могли да се възползваме 
оптимално от този шанс. Нека до-
кажем, че този път България може!  

Образование:
Превод и интеркултурна 
комуникация, магистър
(ПУ ”Паисий Хилендарски· )
Международни икономиче-
ски отношения, бакалавър 
(ПУ ”Паисий Хилендарски· )
Следдипломна квалифика-
ция „Протокол и етикет·  
(СУ „Св. Климент Охрид-
ски· )

Сертификати:
• „Разработване на успешни проекти· , Асоциация 
на общини от Южен централен район, гр. Пловдив
• „Регионална политика на България в процеса на 
присъединяване към ЕС· , Асоциация на общини от 
Южен централен район, гр. Пловдив
• „Структурните фондове на ЕС и подготовката 
на България за участие в тях· , Министерство на 
финансите
• „Местно икономическо развитие· , Фондация за 
реформа в местното самоуправление, гр. София
• „Управление и развитие на НПО· , Фондация „Ра-
ботилница за граждански инициативи· , гр. София 
• „Ефективна комуникация· , Асоциация на общини 
от Южен централен район, гр. Пловдив
• „Организационен фирмен мениджмънт· , Търгов-
ско-промишлена камара-Пловдив

Владее английски и френски. 

Професионален опит:
2008 – 2009 Мениджър, Хипермаркет Interra,
Пловдив
2005 – 2008 Главен специалист ”Евроинтеграция и 
икономическо развитие· , Община Раковски 

ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ!
Мария Йосифова Рабаджийска – кандидат за евродепутат от листата на ГЕРБ
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Кой кой е в Общински съвет Раковски

Днес ви представяме и първата дама в рубриката ни - госпо-
жица Милена Мандраджийска от редиците на  ПП „ГЕРБ·  в със-
тава на Общински съвет Раковски. Тя е родена на 02.03.1979 
година в града ни и живее и учи тук до завършване на основ-
ното си образование.  
Като основен мотив за включването си в политическия живот 
изтъква необходимостта от личен пример, чрез който да по-
каже на всички можещи и кадърни хора, че е време да поемат 
съдбата в собствените си ръце- без страх от грешки и неус-
пехи, защото „който не опитва, той не греши· , както обича да 
казва и самата тя. Вярва в способността на всеки от нас да 
допринесе за подобряването на условията в които живеем, да 
направим крачка към проблемите на другия и да се опитаме да 
ги решим заедно, а не да бягаме от тях и да се правим, че не ги забелязваме.
Вярва в по-доброто утре на града и общината, в бавното изграждане на европейската 
ни къща. Стъпка по стъпка- заедно, с общи усилия.
Неподвластна на рушвети, дори и на усмивки понякога, тя обича да спазва установе-
ните правила и очаква от всички останали също да го правят. И когато греши, носи 
отговорността си- доказателство затова са двете самотни точки в талона й за 
правоуправление. Вярва твърдо в способностите на жените да участват в управлени-
ето на всяко едно ниво и всяка област на живота, но намира прекалената еманципация 
за нещо неестествено- „все пак нека бъдем жени· , завършва с усмивка мисълта си 
Милена. 

Дипломи и квалификации
Средно образование – Чепеларе – Колеж Бизнес и Финанси
Висше образование – Стопанска академия „Д. А. Ценов·  – Свищов – 
спец. Бакалавър – Аграрна икономика
Магистър Финанси – Специализация
– Финансов и ревизионен контрол
– Компютърни технологии 

Трудов стаж  
– Главен счетоводител – Земеделска кооперация „Агроборса 98·  – 1 год.
– Специалист банкови операции – Банка ДСК – 1 год.
– Управител на частна фирма – Мобилни комуникации – 7 год.
– Самостоятелно участие на Българска фондова борса в най-добрите й години, точ-
но преди световната финансова криза да започне да дърпа надолу всички пазари

Членство
– ПП „ГЕРБ·
– Общински съветник
– Земеделски представител на ОС
– ПК „Бюджет и финанси·
– ПК „Общинска собственост·

Езици:
Английски – писмено и говоримо, немски и руски - добро ниво на владеене

Как се разпределиха номерата на бюлетините

Ето как ще гласуваме в изборите за Европейски парламент на 7-ми 
юни, според жребия за номерата на бюлетините за евроизборите, 
проведен на редовно заседание на ЦИКЕП в присъствието на пред-
ставители на политически партии и журналисти:
 
Партия „Ред, законност и справедливост· - бюлетина номер 1.
ПП „ЛИДЕР·  - бюлетина номер 2.
ПП ГЕРБ - бюлетина номер 3.
ДПС – бюлетина номер 4.
ПП „Атака·  – бюлетина номер 5.
„Коалиция за България·  – бюлетина номер 6.
Съюз на патриотичните сили „Защита·  – бюлетина номер 7.
НДСВ – бюлетина номер 8.
Българска социалдемокрация – бюлетина номер 9.
ПП „Българска нова демокрация·  – бюлетина номер 10.
„Синята коалиция·  - бюлетина номер 11.
ПП „Зелените·  - бюлетина номер 12.
Коалиция „Напред·  – бюлетина номер 13. 

Общо 17 партии, коалиции и инициативни комитети подадоха заяв-
ления за регистрация за изборите в ЦИКЕП. 
Важно е да допълним, възможността българският избирател да 
има право да влиза в тъмната стаичка с мобилния си телефон 
на предстоящите избори, ще стане ясно в последния момент, за 
да бъдат прекъснати всички опити за нарушаване на тайната на 
вота.

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 тра-
фопоста/:
• 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 Никола-
ево
6. Павилион със закрита площ около 50 
кв.м. до спирката на болницата кв.Генерал 
Николаево, цена 8000лв
7. Уникален реновиран селски имот в 
с.Дрангово, цена 42 000 евро

Купува:

1. Търся да закупя празно дворно място в 
гр. Раковски, или дворно място с къща.

Наеми:
1.Търся жилище под наем в гр.Раковски

за контакти: 0898 481 837



Решения от редовно заседаниe на общински съвет, взе-
ти с протокол №21/27.03.2009

Общински съвет на Община Раковски реши:

Р Е Ш Е Н И Е № 239
Променя състава на постоянна комисия “ТСУ, околна 
среда, пътна и селищна мрежа и благоустройство”, както 
следва:

1.  Светлин Власов – председател
2.  Екатерина Петрова – зам.председател
3.  Виктор Узунов – член
4.  Иван Лачев – член
5.  Петър Стрехин – член
6.  Анна Власова – член
7.  Атанас Димов – член

Променя състава на постоянна комисия “Законност и об-
ществен ред, местно самоуправление, нормативна уредба 
и регионална политика”, както следва:

1. Виктор Узунов – председател
2. Руска Евтимова – зам.председател
3. Татяна Бакова – член
4. Анна Власова – член
5. Дяна Станджикова – член
6. Янко Ангелов– член
7. Йордан Димитров – член

Променя състава на постоянна комисия “Образование, 
спорт, туризъм, култура и религия”, както следва:

1. Божидар Замярски – председател
2. Мария Александрова – зам.председател
3. Дяна Станджикова – член
4. Светлин Власов – член
5. Венко Гочев – член
6. Йордан Неделчев– член
7. Руска Евтимова – член

Определя състава на постоянна комисия “Здравеопазване 
и социална дейност”, както следва:

1. Петър Манчев – председател
2. Татяна Бакова – зам.председател
3. Анна Власова – член
4. Илия Манчев – член
5. Венко Гочев – член
6. Янко Ангелов – член
7. Атанас Димов – член

Определя състава на постоянна комисия “Бюджет и фи-
нанси”, както следва:

1.  Милена Мандраджийска – председател
2.  Илия Манчев – зам.председател
3.  Божидар Замярски – член
4.  Йосиф Ячев – член 
5.  Йордан Неделчев – член
6.  Иван Лачев – член
7.  Петър Манчев – член

Променя състава на постоянна комисия “Управление на 
общинската собственост”, както следва:

1. Йосиф Ячев – председател
2. Светлин Власов – зам.председател
3. Милена Мандраджийска – член
4. Мария Александрова – член
5. Петър Стрехин – член
6. Екатерина Петрова – член
7. Йордан Димитров – член

Р Е Ш Е Н И Е № 240
1. Одобрява План-схема за газоснабдяване към ПУП на 
гр.Раковски в обхвата на подробните устройствени плано-
ве на кв.Ген.Николаево, кв.Секирово и кв.Парчевич. 

Р Е Ш Е Н И Е № 241
І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Раковски, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация, приет с решение №88, взето с 
протокол №9/27.05.2008 г. от заседание на ОбС Раковски 
както следва:

§ 1. Текстът на чл. 20, ал. 2 придобива следната редакция:
“За изпълнение на задълженията си общинският съветник 
получава възнаграждение, чийто размер се определя с ре-
шение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците.

§ 2. Текстът на чл. 20, ал. 3 придобива следната редакция:
Размера на възнаграждението на общинския съветник по 
чл. 20, ал. 1, т. 7 за едно заседание е равно на пет дневни 
ставки, изчислени на база средната брутна работна запла-
та в общинска администрация за последния месец от пре-
дходното тримесечие. За участие в заседание на постоян-
на или временна комисия, общинския съветник получава 
допълнително възнаграждение в размер на четири дневни 
ставки изчислени на база средната брутна работна запла-
та в общинска администрация за последния месец от пре-
дходното тримесечие и се изплаща с възнаграждението за 
участие в заседание на Об С – Раковски. Общия размер на 
възнаграждението на общинския съветник за един месец /
за участие в заседание на Об С и за участие в заседание на 
неговите комисии/ не може да надвишава 60 на сто от сред-
ната брутна работна заплата в общинска администрация 
Раковски за последния месец от предходното тримесечие”.

ІІ. Правилника за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Раков-
ски, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация приет с решение №88, взето с протокол 
№9/27.05.2008 г. от заседание на ОбС Раковски влиза в 
сила от 01.03.2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 245
Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба на 415/2910 четиристотин и петнадесет от две 
хиляди деветстотин и десет/ идеални части от имот № 
756092, представляващ “Нива” шеста категория, състоящ 
се целият от 2,910 дка. в землището на гр.Раковски, кв.Ген.
Николаево, местността “Бруклийка”, съгласно влязъл в 
сила план за земеразделяне на Наследници на Иван Се-
рафимов Вълин от гр.Раковски от Пловдивска Област, соб-
ственик на 2495/2910/две хиляди четиристотин деветдесет 
и пет от две хиляди деветстотин и десет/ идеални части на 
същия имот за сумата от 500,00 лева съгласно Решение № 
0-08/17.05.2007 г. на ОС “ЗГ” гр.Раковски.

Р Е Ш Е Н И Е № 246
Дава съгласие за възстановяване на собственост върху 
нива от 2,5 дка, находяща се в землището на кв. Секиро-
во, гр. Раковски, местността “Ганина могила”, при съседи: 
Йозо Августинов Силикчийски, Иван Яков Лесов и Венко 
Николов Генчов.

Р Е Ш Е Н И Е № 247
Дава съгласие за възмездно отдаване под наем на сгради 
чрез търг или конкурс за срок до 10/десет/ години за след-
ните Общински имоти ЧОС

1. Помещение от  20 кв.м.- част от Битов Комбинат с. Бело-
зем І-ви етаж, /бившето фото/, находящо се в кв. 80, УПИ-
VІІ, имот 640 по плана на с. Белозем-ЧОС
2. Помещение от 24 кв. м. част от І етаж на Битов комби-
нат, находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ, имот 640 по плана на 
с. Белозем, ползвано от Даниел Чавдаров –изтекъл срок 
на договора.
3. Помещение от 27 кв. м.- част от І етаж на Битов комбинат, 
отделен заден вход, находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ, имот 
640 по плана на с. Белозем.
4. Помещение от 22 кв. м. част от  І-ви етаж на Битов ком-
бинат, находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ имот 640 по планана с. 
Белозем,/бившето данъчно/
5. Помещение от 27 кв. м.- част от І-ви етаж на Битов ком-
бинат, находящо се в кв. 80, УПИ –VІІ, имот 640 по плана 
на с. Белозем, ползвано от Марчо Марков- изтекъл срок на 
договор.
6. Помещение от 50 кв. м.- част от ІІ етаж на Битов комби-
нат , находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ, имот 640 по плана на 
с. Белозем, изтекъл срок на договор, ползвано до сега от 
„Дита”-ООД
7. Помещение от 43 кв. м – част от ІІ етаж на Битов ком-
бинат , находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ, имот 640 по плана 
на с. Белозем, ползвано до сега за разпродажба на дрехи 
втора употреба.
8. Помещение от 20 кв. м., част от ІІ етаж на Битов комби-
нат, находящо се в кв. 80, УПИ-VІІ, имот 640 по плана на с. 
Белозем , не е ползвано до сега.
9. Част от автогара в кв. Ген.Н-во – стая от 15 кв. м., нахо-
дяща се в кв. 25, УПИ-ХІІІ, по плана на гр. Раковски кв. Ген. 
Н-во, изтекъл срок на договор, ползвана до сега за офис от 
Румяна Деливанска
10. Част от автогара в кв. Ген Н-во – чакалня от 15 кв. м. 
находяща се в кв. 25, УПИ-ХІІІ по плана на гр. Раковски кв. 
Ген. Н-во, изтекъл срок на договор, ползвана до сега от ЕТ 
„Деливан- Минчо Йозов”
11. Помещение с площ от 264 кв. м. на І етаж от сградата  
на СОУ „ Г. С. Раковски” гр. Раковски кв. Ген. Н-во,  пред-
назначено за шивашка дейност, изтекъл срок на договора, 
ползвано до сега от Иван Патазов.
12. Помещение част от сграда с площ от 180 кв. м. находя-
що се в двора на ОУ „Отец Паисий” с. Стряма, кв. 64 УПИ –ІІ 
на ул. „Васил Коларов” с. Стряма, изтекъл срок на догово-
ра, ползвано за шивашка дейност от ЕТ „Кимекс”%-Кирил 
Петров.
13. Помещение част от сграда с площ от 50 кв. м. находящя 
се в двора на ОУ „Отец Паисий”  с. Стряма, кв. 64, УПИ-
ІІ, ул. „ВасилКоларов”  с. Стряма, изтекъл срок на дого-
вор, ползвано до сега за кабелна телевизия от МКР-Соня 
Кръстева.

Р Е Ш Е Н И Е № 248
1. Дава съгласие за продажба на 54/235(петдесет и че-
тири от двеста тридесет и пет) идеални части  от УПИ 
VІІІ-2446,кв.37 по плана на гр.Раковски, кв.Ген.Никола-
ево ,отреден за „Търговска дейност”,целия с площ 235 
кв.м., представляващи прилежаща площ към сграда-
„Магазин”,собственост  на Петър Иванов Хамбарлийски  от 
гр.Раковски.
2. Определя първоначална тръжна цена в размер на 1500/
хиляда и петстотин/лв. 

Р Е Ш Е Н И Е № 249
Дава съгласие за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ 
години без търг или конкурс, АОС №618/28.07.2000 г. и Ре-
шение №68/25.02.2000 г. за промяна на собствеността от 
публична в частна, ученическа столова от 100 кв. м. в СОУ 
„Гео Милев” кв. 103, парцел ІІ по плана на с. Белозем  за 
спортна дейност .

Р Е Ш Е Н И Е № 250
Дава съгласие имот № 000869 и имот № 000867 – пасище 
– мера, намиращи се в землището на с.Белозем, местност-
та ”Адата”, да бъдат извадени от списъка за отдаване под 
наем за пасища, тъй като в имотите има общински напоите-
лен канал, който е изграден върху изкуствена дига и терена 
не може да бъде използван за пасище, поради разрушава-
не на дигата и канала.

Р Е Ш Е Н И Е № 251
1. Дава съгласие да бъде  обособен полски път от имот № 
003036-„Др.неизп.нива”, пета категория в землището на 
кв.Секирово, местността „Белнере” за обслужване на съ-
седния имот №003035-общинска собственост.
2.  Дава съгласие  да бъде включен за обезщетяване имот  
№   003035 –„Др.неизп.нива”, състоящ се от 9,405 дка, 
пета категория, находящ се в землището на гр.Раковски, 
кв.Секирово, местността „ Белнере” за  обезщетяване  на 
засегнати собственици от гр.Раковски, а именно Н-ци на  
Йозо Иванов Боргоджийски  за 3,932 дка и  Н-ци на Гено 
Йозов Пеев за 5,396 дка.
3. Дава съгласие Общинска служба „Земеделие и гори” 
гр.Раковски да измени решение № О-10/17.05.2009 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 252
1. Дава предварително съгласие за промяна предназначе-
нието на следните имоти 
   „Пасище, мера”:
  - имот  № 000037, състоящ се от 0,121 дка, образуван от 
имот № 000036 в землището на  гр.Раковски, местността 
„Тепикова кория”, акт№1432/26.03.2007 год.
  - имот № 000046, състоящ се от 0,132 дка, образуван от 
имот № 000044 в  землището на с.Стряма, местността “Топ 
Кория”, акт № 1433/26.03.2007 год.
2. Предварителното съгласие е за срок от  1/една/ година.
3. Дава съгласие за учредява възмездно право на строеж  
на Национална Електрическа компания ЕАД –П ”ТРАФО-
ЕЛЕКТРОИНВЕСТ”  гр.София  за изграждане на стъпките  
на Обект  ВЛ-400 кV „Карлово-Пловдив” върху следните 
имоти-общинска собственост:
   - Имот № 019199, състоящ се от 0,090 дка, образуван от 
имот № 019181 в     землището на с.Стряма, местността Гър-
чинско”, акт № 953/07.01.2003 год. за сумата от 348,00 лв.;
   - Имот № 019216, състоящ се от 0,090 дка, образуван от 
имот № 019181 в   землището на с.Стряма, местността Гър-
чинско”, акт № 953/07.01.2003 год. за сумата от 348,00 лв.;
   - Имот № 041053, състоящ се от 0,121 дка, образуван от 
имот № 041045 в землището на  гр.Раковски, кв.Парчевич, 
местността „Комбинатското”, акт № 1005/04.07.2003 год за 
сумата от  556,00 лв.;
   - Имот № 0103056, състоящ се от 0,110 дка, образуван от 
имот № 103048 в землището на с.Стряма, местността  ”, акт 
№ 1385/05.02.2007 год. за сумата от 438,00 лв.
   - Имот  № 000037, състоящ се от 0,121 дка, образуван от 
имот № 000036 в землището на  гр.Раковски, местността 
„Тепикова кория”, акт №1432/26.03.2007 год. за сумата от  
636,00 лв.
  - Имот №  000046, състоящ се от 0,132 дка, образуван от 

имот № 000044 в землището на с.Стряма, местността Топ 
Кория”, акт № 1433/26.03.2007 год. за сумата от  531,00 лв.
 4. Определя първоначална тръжна цена в размер на 2000/
две хиляди/лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 253
1. Дава съгласие да се наименуват нови улици в кв.Ген.
Николаево, кв.Секирово и   кв.Парчевич ,гр.Раковски,както 
следва:

кв. Ген.Николаево
-улица с ос.т. 1118 ÷1119-ул.”Малина”
- улица с ос.т. 1035 ÷1037-ул.”Китна”
- улица с ос.т. 1036 ÷1037 ÷1038÷1039-ул.”Лотос”
- улица с ос.т. 1039 ÷1041 ÷1042- ул.”Божур”
- улица с ос.т. 416 ÷118 –ул.”Ком”
- улица с ос.т. 1129 ÷1130 ÷1183 ÷1182÷1180 ÷1181 
÷1178-ул.”Витиня”
- улица с ос.т. 1169 ÷1167-ул.”Мургаш”
- улица с ос.т. 322 ÷323 ÷1166 ÷1167÷1172-„Едейлвайс”
- улица с ос.т. 1083 ÷1124 ÷1179 ÷1178-ул.”Верея”
- улица с ос.т. 1170 ÷1176 ÷1175 ÷1174 ÷1173 –ул.”Сакар”,
кв.Секирово
-улица с ос.т. 1040 ÷1041-ул. „Лозница”
- улица с ос.т. 1039 ÷1040-ул. .”Латинка”
- улица с ос.т. 1009 ÷1012÷1011÷1010-ул.”Китка”
- улица с ос.т. 1087 ÷220 ÷1014 ÷1013÷1009 ÷1005-ул.”Мура”
- улица с ос.т. 1013 ÷1052 ÷1053÷1051 ÷1050 
÷1049-ул.”Маргарита”
- улица с ос.т. 1006 ÷1007-ул.”Незабравка”
- улица с ос.т. 1032-1031-ул.” Кипарис”
кв.Парчевич
- улица с ос.т. 1÷2÷3 ÷4÷5÷6 ÷7÷8 ÷9÷10-ул.”Ружа”
- улица с ос.т. 42÷43 ÷44÷45÷46 ÷47÷48 ÷49÷74÷61 
÷70-ул.”Синчец”

Р Е Ш Е Н И Е № 254
1. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на прио-
ритетите на Плана за развитие на Общината за 2007-2013 г.

2. Дава съгласие за подготовка на проектно предложение 
за с.Шишманци за кандидатстване по мярка 321 “Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” 
на “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или получа-
ване на кредит от банка или друга финансова институция 
за финансиране на разходи по изпълнение горепосочения 
проект, ако същия бъде финансиран по реда на мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селски-
те райони” на „Програма за развитие на селските райони 
2007-2013 г.”
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които не 
се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги за насе-
лението и икономиката в селските райони” на „Програма 
за развитие на селските райони 2007-2013г.” в случай, че 
има такива с кредитни финансови средства осигурени от 
банка или друга банкова институция, чрез поемане на об-
щински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е № 255
1. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на прио-
ритетите на Плана за развитие на Общината за 2007-2013 г.

2. Дава съгласие за подготовка на проектно предложение 
за с.Момино село за кандидатстване по мярка 321 “Основ-
ни услуги за населението и икономиката в селските райо-
ни” на “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
г.”

3. Дава съгласие за поемане на общински дълг или получа-
ване на кредит от банка или друга финансова институция 
за финансиране на разходи по изпълнение горепосочения 
проект, ако същия бъде финансиран по реда на мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селски-
те райони” на „Програма за развитие на селските райони 
2007-2013 г.”
4. Приема Финансирането на разходи на проекта, които не 
се покриват по реда на мярка 321 „Основни услуги за насе-
лението и икономиката в селските райони” на „Програма 
за развитие на селските райони 2007-2013г.” в случай, че 
има такива с кредитни финансови средства осигурени от 
банка или друга банкова институция, чрез поемане на об-
щински дълг.

Р Е Ш Е Н И Е № 256
Общински съвет Раковски отпуска парични помощи на:
1. Янко Иванов Кирилов, ЕГН:7603014980, с постоянен ад-
рес с.Стряма, Община Раковски, ул.”Хан Крум” № 5 в раз-
мер на 150/сто и петдесет/лв
2. Осман Велиев Османов, ЕГН:5209194407, с постоянен 
адрес с.Стряма, Община Раковски, ул.”Г.С.Раковски” № 21 
в размер на 150/сто и петдесет/лв
3. Рангел Георгиев Рангелов, ЕГН:4003234360, с постоянен 
адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Витоша” № 2 в 
размер на 100/сто/лв
4. Йосиф Ангелов Стрехин, ЕГН:8204174363, с постоянен 
адрес гр.Раковски, Община Раковски, бул.”Г.С.Раковски” № 
104, вх.Б, ет.5, ап.37 в размер на 200/двеста/лв
5. Александър Петков Александров, ЕГН:7603014980, с по-
стоянен адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Никола 
Славов” № 4 в размер на 100/сто/лв
6. Костадин Христов Славчев, ЕГН:8103244821, с постоя-
нен адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Иван Вазов” 
№ 98 в размер на 200/двеста/лв
7. Григор Димитров Григоров,  ЕГН:4902044380, с постоянен 
адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Марица” № 98 в 
размер на 100/сто/лв
8. Николай Пенев Горов, ЕГН:6910284422, с постоянен ад-
рес с.Белозем, Община Раковски, ул.”Изворна” № 8 в раз-
мер на 100/сто/лв
9. Димитринка Златанова Гаджанова, ЕГН:8612194378, с 
постоянен адрес с.Белозем, Община Раковски, ул.”Люляк” 
№ 15 в размер на 150/сто и петдесет/лв.
10. Георги Иванов Чанов, ЕГН:5407194540, с постоянен 
адрес гр.Раковски, Община Раковски, ул.”Техеран” № 19 в 
размер на 100/сто/лв
11. Асен Илиев Николов, ЕГН:5008254628, с постоянен 
адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Пробуда” № 21 в 
размер на 150/сто и петдесет/лв
12. Валентин Манев Манев, ЕГН:7808304763, с постоянен 
адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Авлига” № 12 в 
размер на 100/сто/лв
13. Джина Генова Патазова, ЕГН:2202284592, с постоя-
нен адрес гр.Раковски, Община Раковски, ул.”Александър 
Стамболийски” № 54 в размер на 100/сто/лв
14. Спас Колев Маринов, ЕГН:6701144360, с постоянен 
адрес с.Момино село, Община Раковски, ул.”26-та” № 10 в 
размер на 150/сто и петдесет/лв
15. Ангел Илиев Ангенов, ЕГН:4911254985, с постоянен 
адрес с.Момино село, Община Раковски, ул.”19-та” № 15 в 
размер на 150/сто и петдесет/лв
16. Гинка Иванова Евтимова, ЕГН:5704234418, с постоянен 
адрес гр.Раковски, Община Раковски, ул.”Бунар” № 9 в раз-
мер на 100/сто/лв.
17. Иванка Илиева Илиева, ЕГН:7707114370, с постоянен 
адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Пробуда” № 20 в 
размер на 100/сто/лв
18. Стою Запрянов Щерев, ЕГН:4804164380, с постоянен 

адрес с.Чалъкови, Община Раковски, ул.”Дружба” № 4 в 
размер на 100/сто/лв
19. Станка Симеонова Иванова, ЕГН:4505014390, с постоя-
нен адрес с.Шишманци, Община Раковски, ул.”7-ма” в раз-
мер на 100/сто/лв
20. Атанас Георгиев Атанасов, ЕГН:6201154400, с постоя-
нен адрес с.Стряма, Община Раковски, ул.”Елин Пелин” № 
8 в размер на 150/сто и петдесет/лв

Р Е Ш Е Н И Е № 257
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество да бъде изменена като се създаде 
нов чл. 21а  със следното съдържание:
„Преди изтичането на сроковете на наемните договори, оп-
ределени в тази Наредба, те могат да бъдат продължени 
по искане на наемателите със съгласие на Общински съвет 
за нов срок, до максимално допустимия по закон.
2. Исканията се подават чрез Кмета на Общината, не по-
късно от три месеца преди изтичането на срока на догово-
ра и се разглеждат от Общински съвет в двумесечен срок.

Р Е Ш Е Н И Е № 258
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наред-
бата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите на Община Раковски, приета с 
Решение № 208, взето с Протокол № 18/27.01.2009г. на ре-
довно заседание на ОбС, както следва:
1. Създава нов чл.36А към Раздел IV “Такси за технически 
услуги” със следния 
 текст: “За учредяване на право на преминаване/покриване 
по чл.192 и чл.193 от                    
 ЗУТ се заплаща такса от размер на 1.50 лв/л.м.

Р Е Ш Е Н И Е № 259
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж на 
следните лица, както        следва:
I. За гр.Раковски
 1. Панка Драгомирова Лесова- кв.Секирово, ул.”Иглика”№ 
12
 УПИ  II- 495, кв.144 състоящ се от  790 м2 , акт № 
700/17.01.2001 год.
 2. Иванка Йосифова Чанова- кв.Секирово
 УПИ  ХII- 2094, кв.127 състоящ се от  663 м2 , акт № 
115/07.06.1999 год.
II. За с.Белозем 
1.Миглена Георгиева Филипова – ул. „Михаил Марков” № 12
   УПИ VІ , кв. 93, акт № 808/06.08.2001 г.
III. За с.Чалъкови
1.Иван Костадинов Василев – ул .”Дружба” № 11
   УПИ ХVII , кв. 52, акт №  326/08.02.2000 год.
1. Ако в 5/пет/ годишен срок от подписване  на договора 
лицата не извършат строителството на жилищната сграда 
по одобрен архитектурен проект, правото на строеж се по-
гасява в полза на собственика на земята и платената цена 
на правото на строеж не се връща.

Р Е Ш Е Н И Е № 261
Приема стратегия за  управление на общинската собстве-
ност, която ще определя политиката за развитие на общин-
ската собственост на Община Раковски.

Р Е Ш Е Н И Е № 262
Дава съгласие за  възмездно отдаване под наем на сгради  
чрез търг или конкурс  за срок до 10 /десет/ години за след-
ните Общински имоти ЧОС:

1. Общински имот, автоспирка с. Шишманци, кв. 38 пл. 
№308  АОС №219/06.01.2000 г., от 82 кв. –ЧОС за срок от 10 
/десет/ години –ползвано до сега за кафе- аперитив от ЕТ 
„Светлин Костадинов”
2. Общински павилион от 72 кв. м. в с. Стряма,  находящ се 
в кв. 73, УПИ-І-742 по плана на с. Стряма, ползвал се е до 
2008 год за клубна дейност на СДС.

Р Е Ш Е Н И Е № 263
1. Одобрява схема съгласно протокол № 1/ 25.03.2009 г. на 
ЕС по УТ и дава съгласие  за поставяне на ВПС по чл. 56 
от ЗУТ 
2. Дава съгласие за  възмездно отдаване под наем на те-
рени  чрез търг или конкурс  за срок до 5 /пет/ години за 
следните Общински имоти ПОС както следва:

1. Терен от 9 /девет/ кв. м. находящ се в кв. 13, УПИ-VІ-107 в 
ъгъла на двора на кметство с. Чалъкови.
2. Терен от 30 /тридесет/ кв. м. находящ се в кв. 45, УПИ, 
парцел І-295- училище.

Р Е Ш Е Н И Е № 264
1. Одобрява Община Раковски да кандидатства и да по-
лучи финансиране от Програма ФЛАГ за изпълнение на 
проект: “Подобряване на съществуващ общински път PDV 
– 3234 – ( III-565 Маноле – Белозем) Шишманци – Раковски 
– кв.Секирово – кв.Парчевич” ( II-56 – Брезово – Пловдив) 
от км.0+000 до км.10+250”
- размер на кредита – до 4 896 000.00 лв.;
- самоучастие – до 131 000.00 лв.;
- срок – 5 год.

2. Упълномощава Кмета на Община Раковски да подпише 
всички необходими документи за кандидатстване пред 
Програма ФЛАГ , както и договора за кредит и други съ-
пътстващи документи, след одобрение на искането от 
Програма ФЛАГ, в рамките на ограниченията посочени в 
предходната точка.

Р Е Ш Е Н И Е № 265
1. Да бъде отдадена част в размер на 4/четири/ дка. от имот 
ПИ 000116, частта да бъде обособена, като отделен имот, 
на който да бъде разположено ПСОВ.

2. Дава съгласие да бъде сменен статута на обособения 
нов имот, получен след отделянето на 4/четири/ дка. от 
имот ПИ 000116 с цел на него да бъде разположено ПСОВ

Р Е Ш Е Н И Е № 266
1. Да бъде отдадена част в размер на 4/четири/ дка. от 
имот ПИ 000004, частта да бъде обособена, като отделен 
имот.

2. Дава съгласие да бъде сменен статута на обособения 
нов имот, получен след отделянето на 4/четири/ дка. от 
имот ПИ 000006 с цел на него да бъде разположено ПСОВ.

3. Дава съгласие да бъде отделена част в размер на 4/че-
тири/ дка. от имот ПИ 053009, частта да бъде обособена 
като отделен имот и да бъде сменен статута на новия имот 
с цел на него да бъде разположено ПСОВ.

Р Е Ш Е Н И Е № 267
1. Дава съгласие за провеждане на явен търг продажба на 
движими вещи – стоманобетонови елементи 3,65/3,40/2,00 
м. – 13 бр.
2. Одобрява пазарната оценка и определя за начална 
тръжна цена в размер 1869 /хиляда осемстотин шестдесет 
и девет/ лв./бр.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необхо-
димите действия за провеждане на процедурата.

КаКво се случи на последното
заседание на общинсКи съвет РаКовсКи
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 На 26 април, в голямата зала на чита-
лище „Св. Св Кирил и Методий·  се про-
веде Общинско събрание на ПП „ГЕРБ· .
 Неочаквано за всички присъстващи и 
наблюдатели, една от кандидатурите 
излъчени от квотата на Общинската 
структура на ГЕРБ се оказа тази на 
областния координатор Димитър Ла-
заров, останалите две имена са на 
председателя на Общински съвет Ра-
ковски- Младен Шишков и бизнесмена 
Георги Плачков.

 
Независимо от убедителната победа 
на кметските избори преди два месе-
ца, и изключителната по обем работа 
извършена от младите активисти, 

поне един от тях остана без заслуже-
но признание оставайки извън номина-
циите. Като цяло нелогичен бе ходът с 
включването на външен за града и об-
щината човек за сметка на лица, кои-
то всички познаваме. При наличието на 
девет общински съветника от ГЕРБ в 
местния парламент, всички образовани 
и подготвени, с огромен потенциал за 
развитие изборът на Димитър Лазаров 
бе странен и необясним за хората. Оч-
акванията бяха освен Шишков, другите 
двама номинирани да са също дейст-
ващи общински съветници, заради вече 
придобития от тях опит. 
 Големият въпрос сред присъстващите 
бе дали отново няма да бъде пропус-
нат шанса да се даде път на нови лица, 
точно когато градът има реална въз-
можност да вкара депутат в Народно-
то събрание. 
 На делегатите на Областното събра-
ние в лицето на Стойо Фитнев, Мария 
Рабаджийска и Георги Лесов бяха възло-
жени надежди именно те да направят 
точния за града избор и в крайна смет-
ка в листите да влезе познато име с 
реален шанс за успех на предстоящите 
избори. 

Малко предистория
На 12.05.2009 г. Негово Високо Преос-
вещенство Пловдивският Митрополит 
Николай посети село Стряма, за да се 
срещне с Кмета на общината, Предсе-
дателя на Общински съвет и Кмета на 
с. Стряма. Срещата бе по покана от 
ръководството на общината, като цел-
та беше да се изяснят подробностите 
около изграждането на храма ”Света 
Троица„ в Стряма. 
  Становището, което дадоха експер-
тите към общината бе, че същест-
вуващата постройка не отговоря на 
съвременните норми, конструкцията 
е негодна за използване и на практика 
по-целесъобразно е да бъде съборена, за 
да бъде построен нов храм, отговарящ 
на всички строителни норми и църков-
ни канони. Пловдивският Митрополит 
прие становището на експертите и 
даде благословията си за събаряне на 
постройката като заяви пред събрали-
те се жители на селото:
„Не е богохулство събарянето на един 
храм, за да бъде издигнат нов на негово 
място”. Освен това, Дядо Николай пред-
ложи да бъде сменено името на храма, 
обяснявайки, че за селото ще бъде по-
добре да избере име на светец, чието 
честване ще даде възможност на самия 
митрополит да присъства на храмовия 
празник - ”Не е било богоугодно храма 
да носи това име и както всички вижда-
ме той така и не бе построен” - моти-

вира се митрополита. 
 Негово Високо Преосвещенство покани 
ръководството на общината в Пловдив-
ската света митрополия и пое анга-
жимент да дари нов проект за храма, 
който трябва да бъде преработен, така 
че храма да може да бъде ситуиран в 
Стряма, след което да бъде одобрен от 
експертния съвет на общината. Освен 
проекта, митрополита даде уверение, 
че Светия синод ще помогне и с финан-
сови средства.

  Последната сесия на Общински съвет  
Раковски продължи да утвърждава тен-
денцията на диалог и разбирателство 
между съветниците. Макар и твърде 
различни по принадлежност и убежде-
ния, както и представители на раз-
лични   поколения, оказва се че могат 
да вършат работата си със завидна 
лекота и професионализъм, постигайки 
единодушие по най-важните за града и 
общината проблеми. От натрупаните 
в последните два месеца впечатления 
мога смело да твърдя, че може би наис-
тина е дошло времето в което натру-
паният опит на една част от хората 
в местния парламент да бъде предаден 
и споделен с по-младите и неопитни 
техни колеги. И, което е по-важното, 
вторите са готови да слушат и да се 
учат, за да може всяко едно заседание 
да протича при максимална ефектив-
ност, без да се изпада в дребнотемие 
и търсене на кусури.
Всяко следващо заседание показва же-
ланието на съветниците да се търси 
диалог и разбиране на поставения про-
блем и съответно да се направи всич-
ко, което е необходимо, за да бъде той 
решен. 
 Дали е плод на работата на новия 
председател на Общински съвет, или 
натрупаните нерешени проблеми са 
достатъчно наболели, за да предизви-
кат подобно отношение у всичките 21 
съветника е малка загадка. Но много 
по-важен е фактът, че тези хора наис-
тина идват на всяко едно заседание с 
мисълта да защитят вашите интере-
си, на граждани на тази община.
 Фокусът на заседанието падна вър-
ху приемането на бюджета на Община 
Раковски за текущата година. Понеже 
темата е твърде обширна и важна, 
за да я представим с няколко думи, в 
следващите няколко броя ще потърсим 
мнението както на кмета на Община-
та, така и на неговите заместници, а 
и на специалистите, участвали в из-

готвянето на най-важния документ в 
живота на всички нас.
 И за да не подминем съвсем темата, 
трябва да споменем, че основния ак-
цент при дебата по бюджета бе ни-
ската събираемост на данъци и такси. 
Което пък от своя страна би могло да 
донесе само неприятности при изпъл-
нение на разходната част от бюдже-
та, по простата причина, че постъпле-
нията към момента на места са едва 
десет процента! Поставен бе въпроса 
за наемането на допълнителни хора, 
които да се грижат за събирането на 
данъци и такси, особено в по-малките 
населени места, като Чалъкови напри-
мер.
 И кметът Иван Антонов и предста-
вителят на БСП, дългогодишен кмет 
и настоящ общински съветник- Иван 
Лачев, бяха на едно и също мнение- а 
именно, че трябва да се направи раз-
умна и реална преценка на онова, кое-
то може да се изпълни като приход в 
общинския бюджет, и едва тогава да 
се мисли за правенето на разходи. Така 
че, дами и господа, уважаеми съграж-
дани, очаква ни сериозно затягане на 
коланите!
 И ако ви се струва, че увеличението 
на заплатите на общинските кмето-
ве и работещите в общинска админи-
страция е несправедливо и незаслу-
жено, то можете да бъдете сигурни, 
че това е акт на оползотворяване на 
вече налични парични средства, които 
така или иначе вече са били заложе-
ни по точно това перо и целта е да 
се стимулира работата на всяко едно 
звено от ОА. Да се даде възможност 
на работещите в администрацията да 
заработят по-мотивирано, стимулира-
ни от по-добрите си възнаграждения. 
Като в същия момент това дава още 
по-големи основания на обикновения 
човек да изисква повече внимание и по-
добро обслужване, когато се налага да 
ползва административни услуги. 

Г-н Черпелийски, най-напред нека ви 
честитя добрата новина- Стряма е 
на път най-сетне да има нов църковен 
храм.
Благодаря много, наистина това е го-
ляма новина за всички хора от Стря-
ма.

Как се случи всичко това, струва ми 
се, че в последните няколко седмици 
нещата по въпроса в изграждането на 
новата църква се развиха доста ско-
ростно?
Да, точно така е. Със съдействие-
то и подкрепата на общинския кмет, 
председателя на Общински съвет, с 
благословията на владиката (Пловдив-

ският метрополит Николай) и с все-
обща помощ проектът е факт и ще 
се изпълни възможно най-скоро. Имаме 
честта да бъдем благословени точно 
ние да положим първия камък на така 
дългоочаквания храм в село Стряма. 

Първата копка и полагането на първия 
камък в основата на новата църква е 
на 26-ти май, вторник, от 11:00 часа.
Най-интересното е, че дори сега има 
такива хора, които просто не вярват, 
че това наше богоугодно дело ще се 
случи. Разбира се, повечето от нас са 
много доволни и щастливи от новина-
та. 

Бихте ли ни казали някакви конкретни 
факти за самия проект.
Църквата ще бъде 300 квадратни ме-
тра, доста подходяща като размер 
за село Стряма. Ще има два купола, 
много красива ще стане, уверявам ви. 
Кръстът е на 16, или 17 метра висо-
чина и мисля, че ще се вижда от всяка 
къща в Стряма. 
Искам да изкажа благодарност за го-
лямата подкрепа, която получихме от 
Пловдивския митрополит - Дядо Нико-
лай. Много силно вярвам и ми се иска 
да завършим започнатото час по-ско-
ро, с божията благословия.

Как и откъде ще дойдат средствата 
за финансирането на строежа?
Очакваме помощ от Министерство на 
вероизповеданията, освен това само 
за няколко дни сме събрали определе-
на сума от хора, които са готови да 
помогнат. Голям жест за нас направи 
ръководството на ПП „ГЕРБ· , които 
веднага щом разбраха, че проектът е 
в ход, преведоха по сметка една дос-
та сериозна сума.

Изненадващи номинации в 
ГЕРБ - Раковски

Заседание на Общински съвет

започва строеж на нова църква в стряма
Интервю с Васил Черпелийски, кмет на селото

Разчистването на терена е пред приключване

По проект новият храм трябва да 
изглежда така

Това са„камбанарията”  и сегашната църква в село стряма
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 Г-н Антонов, през последните няколко 
дни усилено се провеждат срещи свър-
зани с проблемите на детските гра-
дини. Какви са основните теми в тези 
разговори?
 Да, определено тези дни обърнахме 
повече внимание на проблемите в ня-
колкото детски градини в града. Г-жа 
Пашкулова, новият шеф на функция Об-
разование се е заела с решаването на 
проблема със заместниците. Катего-
рично заявявам, че ще направим необ-
ходимото, за да не се затварят детски 
градини през лятото. Вероятно отново 
ще се наложи да се направят сборни 
групи, но няма да се допусне да се връ-
щат деца от градините и родителите 
ще могат спокойно да ходят на работа 
или да се занимават  личния си бизнес.
  Ситуацията е усложена най-вече от 
факта, че много от учителите в дет-
ските градини имат натрупан неполз-
ван годишен отпуск. Има дори такива 
случаи при които става дума за два, че 
дори и три пълни работни месеца не-
ползван отпуск. Гарантирам още, че за-
платите на заместниците няма да се 
поемат от бюджета на детските гра-
дини, като Общината ще помогне при 
решаването на този проблем. Проведе-
ни са и предстои да се проведат поре-
дица от срещи с родители и учители 
като част от процеса на изясняване на 
всички тези натрупани проблеми.
  Като един пример мога да дам ЦДГ 
· Първи юни·  в квартал Секирово - там 
няма обособена яслена група, тъй като 

в предвиденото за целта помещение 
е настанен пенсионерски клуб. Което, 
разбира се, е изключително некорект-
но, защото липсата на яслена група 
прави тази детска градина неконку-
рентоспособна, като по този начин се 
намалява и бюджета на заведението, 
а родителите са принудени да търсят 
други варианти за децата си, било то в 
същия квартал или другаде. 
 В най-скоро време пенсионерския клуб 
ще бъде преместен в специално приго-
ден павилион и ще бъде направена огра-

да, която да го отдели от двора, къде-
то играят децата.
  В процес на подновяване са всички пя-
съчници в детските градини, отделно 
от това по инициатива на родители 
предстои да се обновят пързалки, ска-
мейки и катерушки в „Първи юни· . Пред-
полагам примерът ще бъде последван и 
в другите детски градини.
  Започнат е ремонт на пътя Секирово 
- Шишманци, като сме наясно че това 
е само временно решение до започва-
нето на истинския ремонт, за който 
има одобрен проект и в момента върви 
процедура по възлагане на обществена 

поръчка за изпълнението му. Има много 
сериозен интерес, въпреки че към мо-
мента община Раковски не може да оси-
гури необходимата сума - това означа-
ва, че фирмите трябва да са готови 
да започнат изграждането на пътя със 
собствени средства, докато ние осигу-
рим финансиране и имаме възможност 
да се разплатим с изпълнителя.
  Предстои през лятната ваканция да 
бъдат изградени спортни площадки в 
двете основни училища в града ни. Вся-
ка от тях ще включва един терен за 
футбол на малки вратички с изкустве-
на трева и едно комбинирано игрище за 
баскетбол, волейбол и тенис. По проект 
тези игирща ще бъдат оградени и ще 
бъде монтирано осветление, което ще 
направи възможно ползването им и от 
граждани, вероятно срещу символична 
входна такса, която пък ще отива в ка-
сата на съответното училище. 

Освен тези площадки в ОУ „Христо 
Ботев·  и ОУ · Христо Смирненски·  
предстои изграждането на асансьори, 
които да осигурят достъпна среда за 
обучение на деца с увреждания. Финан-
сирането е поделено между Министер-
ство на образованието и науката и 
Община Раковски. В основното училище 
на Чалъкови пък предстои подмяна на 
котелната инсталация.

Монтаж гипсокартон
Шпакловка

Декоративни мазилки
Боядисване 

Гарантирано високо
качество на изпълнение 

тел.: 0896695997

От кабинета на кмета
НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Пенсионерският клуб в двора на градината

На снимката ясно личи направеното изкърпване 
на асфалта, както и лошото състояние на пътя

Първа копка на нов православен храм в село Белозем бе направена на 26-ти април. Параклисът  ще 
носи името ”Рождество Богородично·  и бе осветен лично от Негово Високопреосвещенство Пло-
вдивският митрополит Николай. Средствата за направата на храма са  отпуснати от Дирекция по 
вероизповеданията към Министерски съвет.

Продава компютър
АйБиЕм -IBM

Пентиум 4 - 2,26 Гхц, 512 Рам
40 Гб харддиск

12 месеца гаранция
Подходящ за работа в офис, 

гледане на филми, игри
тел.: 0884 292918

Поздравителен адрес                                                                     
До читалищните дейци

и всички самодейци 
                                                                                                                              

Уважаеми колеги, 

Имам честта и удоволствието като главен специалист „Читалищни дейности·  в Общинска адми-
нистрация и председател на Общинския читалищен съвет да Ви поздравя с настъпването на най-
българския празник 24-ти май, Ден на славянската писменост и българската просвета и култура.
 Вие с Вашата работа и всеотдайност на сцената сте призовани да развивате и обогатявате 
българския фолклор, да откривате и работитес млади дарования в областта на изобразително-
то изкуство, песните и танците, да радвате хората, издигайки авторитета на Общината, да 
подържате духовността на населението от нашата община!
     
                                                                                                       Честит празник, колеги!
                                                                                                                         /В. Земярски/

На 21-ви май, 
в ритуалната зала на 
читалището в Белозем, 
по повод навършването 
на 100 години от осно-
ваването му,  със сре-
ща-коктейл бе открита 
художествена галерия 
представяща местни 
автори, както и такива, 
които са неразривно  
свързани със селото 
през годините. 

Подробен материал  за 
събитието
очаквайте в следващия 
ни брой. Защото, повяр-
вайте ни, има какво да 
се види.
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Отскоро на тази дата честваме и Деня 
на Европа.
Преди 64 години на тази дата бе обя-
вена капитулацията на фашистка Гер-
мания и милиони мирни жители по све-
та, пострадали от нашествието на 

„кафявата 
чума· , по-
лучиха сво-
бодата си. 
В т о р а т а 
световна 
война отне 
живота на 
50 милиона 
души, пове-
че от които 
в разцвета 
на жизнени-
те си сили.

9 май не е избрана случайно за празну-
ване на Деня на Европа. Това е датата 

на „второто раждане·  на Европа, която 
благодарение на победата на Съвет-
ската армия в съюз с армиите на ан-
тихитлерската коалиция, се е спасила 
от смъртна опасност от хитлеро-фа-
шистката чума през Втората светов-
на война.
9 май е ден, тясно свързан с мира.
В нашата страна 9 май се отбелязва 
като „Ден на Победата· , в който се 
прекланяме пред паметта и отдаваме 
благодарност на всички, паднали в бое-
вете и проляли кръвта си за тази вели-
чава победа.
Този ден основната партийна организа-
ция на БСП в кв. Секирово отбеляза под 
наслов „Моят глас за Европа·  като по-
сади 9 кипариса в центъра на квартала 
и поема почина да се грижи за тях през 
цялата година.

източник: www.rakovskibg.com

О Б Щ И Н А  Р А К О В С К И,
О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
     
До г-н Славчо Атанасов
Кмет на Община Пловдив
 
С копие: 
До ДЗЗД „Консорциум Екологичен 
завод” – гр. Пловдив

Относно: Възможни екологични про-
блеми от изграждането и експлоа-
тацията на Екологичния завод в с. 
Шишманци
 Общинското ръководство и 
населението на община Раковски са 
сериозно разтревожени от изграж-
дането и експлоатацията на „Еколо-
гичен завод за преработка на битови 
отпадъци”.
 В тази връзка най-учтиво и 
най-настоятелно Ви молим до края 
на месец Май 2009 г. да получим кон-
кретни и кратки отговори на следни-
те въпроси:
1. Какъв е капацитетът на завода?
2. Има ли решение по ОВОС за завода 
във варианта (техника и технология), 
който се готви да се пусне през м. май 
2009?
3. Има ли Комплексно разрешително 
за предотвратяване и контрол на за-
мърсяването за завода във варианта 
(техника и технология), който се гот-
ви да се пусне през м. май 2009?
4. Има ли разрешително за водополз-
ване и разрешително за заустване на 
отпадъчните води?
5. Има ли одобрен план за монито-
ринг на емисионните натоварвания 
от завода, предвидени системи и как-

во представляват те за мониторинг 
(контрол) на отпадъчните газове (га-
зове, прах, аерозоли, в т.ч. миризми) 
и на отпадъчните води, които ще се 
генерират от завода?
6. Отчитайки, че е разположен в кар-
стов район, предвиден ли е контрол 
на подземните води?
7. Отчитайки местоположението на 
площадката и съоръженията върху 
нея, в т.ч. и депото, как е решен въ-
проса със:
• Санитарно-охранителните зони
• Хигиенно-защитните зони
8. Отчитайки, че Екологичния завод 
се намира в близост до защитена зона 
по Натура 2000 дали е приет Доклад 
за оценка на съвместимостта?
9. Какъв продукт ще се получава от 
този завод, в какви количества? Има 
ли осигурен пласмент (пазар), склю-
чени договори за неговото потребле-
ние и на каква цена ще се продава?
10. Какъв е процентът на рециклиру-
емите отпадъци? 
Дали ще се осъществява в завода или 
ще се предават на специализирани 
фирми:
10.1. рециклируеми пластмаси
10.2. рециклируема хартия
10.3. рециклируемо стъкло
10.4. метали
10.5. битова техника
10.6. електрическо оборудване
10.7. електронно оборудване
11. Какво е количеството на сепари-
раните инертни (неорганични) отпа-
дъци (пясък, пръст, земя, керамика, 
строителни и др.) и има ли капацитет 
депото? Какво е остатъчното съдър-
жание на органични компоненти в 

тях?
12. В органичните компоненти на от-
падъците, които ще отиват на компо-
стиране (и ще се превръщат в краен 
продукт компост) какво ще бъде съ-
държанието на задължително при-
съствуващите в смесено събраните 
битови отпадъци замърсители като:
12.1. нерециклируеми (замърсени) 
пластмаси
12.2. нерециклируема (замърсена) 
хартия
12.3. нерециклируем (замърсен) кау-
чук
12.4. болнични отпадъци
12.5. отпадъци от хуманната и вете-
ринарната медицина (частни кабине-
ти и клиники)
12.6. различни видове хигиенни от-
падъци от бита 
12.7. козметични отпадъци (с изтекъл 
срок)
12.8. лекарства отпадъци (с изтекъл 
срок)
12.9. домакински препарати
12.10. растително защитни препарати
12.11. лакобояджийски отпадъци
12.12. живачни лампи
12.13. масла и петролни продукти
12.14. автокозметични отпадъци
12.15. кондензатори
12.16. устойчиви органични замър-
сители (пестициди, полихлорирани 
бифенили, фурани и диоксини и др.)
12.17. тежките метали, строго регла-
ментирани от националното и евро-
пейското законодателство по отноше-
ние на почвите като:
а) кадмий
б) мед
в) никел

г) олово
д) цинк
е) живак
ж) хром
з) арсен
и) ПАВ (полициклични ароматни въ-
глеводороди)
к) ПХБ (полихлорирани бифенили)
12.18. Наличието на микробиологич-
ни и паразитологични изисквания съ-
гласно Приложение №3 към чл.7, ал.2 
от Наредбата приета с ПМС №339 от 
14.12.2004г.
13. Има ли пречиствателна станция за 
отпадъчните води от производството 
и депото?
14. Има ли предвидена газосъбира-
телна инсталация на депото и ще се 
използва ли генерирания газ?
15. Какво е предвидено за очистване 
на отпадъчните газове и миризмите?
16. Ще се отделят ли опасни отпадъци 
при третиране на битовите отпадъци 
и каква ще бъде съдбата им?
17. vЗа какво ще се използува произ-
ведения „компост”? Отговаря ли на 
нормативните изисквания и къде ще 
се използува?
След получаване на отговорите на 
горните въпроси общинското ръко-
водство на гр. Раковски ще изрази 
своята позиция. Предварително бла-
годарим за оказаното съдействие.

Кмет на Община Раковски:
/Иван Антонов/

Председател на Общински съвет
Раковски:
/инж. Младен Шишков/

 Силно пренебрежителното и поучи-
телно поведение на адвокат Колев, 
представляващ Община Пловдив, 
спрямо представителите на Общи-
на Раковски по време на телевизи-
онния „дебат·  в сутрешното преда-
ване на Евроком Пловдив предизвика 
силно недоволство и неразбиране 
у онези, които успяха да го видят 
на живо. Нито зам-кмет Драгоев, 
нито шефът на ОС, Младен Шиш-
ков успяха да кажат повече от три 
изречения без да бъдат услужливо 
прекъснати от водещата, или от 
самия адвокат Колев. Всеки път, 
когато заговореше някой от два-
мата, веднага се намираше повод 
да се вмъкне важна уж забележка, 
само и само да се успокои пловдив-
ския избирател, че боклука на града 
ще бъде извозван далеч от мястото 
му на „производство· . „Дебатът·  
по-скоро напомняше моноспектакъл 
на господин Колев, впечатление уси-
лено максимално от яркочервеното 
му сако, в което той беше облечен. 
Моноспектакъл в който господата 
Шишков и Драгоев сякаш бяха пока-
нени с билет за първия ред, един-
ствено за да могат да се насладят 
на ораторското майсторство на 
един адвокат, който говори ком-
петентно по теми като екология 

и технологии за обработка на от-
падъци. По тази логика очаквайте 
в следващия брой упътване „Какви 
култури можем да насеем в пролет-
ните месеци... на Луната· , така де и 
ние можем да четем и пишем.
 Сериозно казано - нито за миг преди 
това предаване, а и преди срещата 
на двамата кметове в Раковски, не 
бях забелязвал такова непочтител-
но отношение към хората от нашия 
град и община. Опитите на пред-
ставителите на другата страна 
в спора за Екозавода да се държат 
покровителствено и по комунисти-
чески назидателно успя да прелее 
чашата на добрия тон. В крайна 
сметка, при воденето на диалог ос-
новно правило е да уважаваш този, 
който стои срещу теб. Такова от-
ношение към почти трийсет хиляди 
човека по един жизненоважен про-
блем не видях. Точно обратно. Зато-
ва изцяло подкрепям съдържанието 
на по-долу поместеното писмо и ис-
крено се надявам да получим чест-
ните и верни отговори. Да получим 
максимални гаранции за здравето и 
живота на живеещите на терито-
рията на общината.
Защото ние няма да спрем до тук 
- ще продължим да питаме и да се 
борим.

бсп отбеляза деня на победата

оФиЦиално писМо от общинсКото
РъКоводство и пРедставители на
обществеността до КМета на пловдив

На 9-ти май цветя на паметника на загиналите през войните положиха ветерани и близки
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Ето какво каза в речта си при закри-
ването на турнира кметът на община 
Раковски, г-н Иван Антонов:

„Искам да поздравя играчите на ФК 
Раковски, защото те наистина дадоха 
най-доброто от себе си, дадоха макси-
мума на който са способни и ни зарад-
ваха толкова много със страхотното 
си представяне!
Също така поздравявам всички ос-
танали отбори и им благодаря за чу-
десните четири дни, в които показа-
ха майсторство и класа, желание за 
победа и истинска отдаденост на 
играта. Макар да спечели само един 
отбор- този на Левски, който безпор-
но бе най-добрият и подготвен тим, 
всички ние- и играчи, и зрители сме 
победители в един празник на прия-
телството и спорта!
И накрая искам да си пожелаем в след-
ващите години да виждаме тези деца 
в европейските клубни турнири и по 

телевизията, облечени в екипите на 
най-големите клубове, да играят ре-
дом с някои от звездите на световния 
футбол.
Благодаря на всички ви и до нови сре-
щи догодина! Раковски ви очаква!”

 Винаги е трудно да се разделиш с 
нещо скъпо, нещо хубаво и любимо. Но, 
уви, е неизбежно дори за най-хубавите 
преживявания рано или късно да ста-
нат първо спомен, а после и история. 
След изиграването и на последния, 
финален мач на стадиона в Раковски 
имаше победител, но нямаше победе-
ни в четирите дни на Международния 
футболен турнир ·  Франц Коков· . Ен-
тусиазмът и енергията на малките 
звезди от зеления терен се предаде 
на всеки- на организаторите, за поре-
ден път доказали себе с безупречното 
провеждане на турнира, на високите 
гости присъствали на откриването, 
та до нас- обикновените зрители и 
почитатели на великата игра. Подкре-
пата от трибуните, ясно заявените 
предпочитания към любимия отбор, или 
нескритото нехаресване на „врага·  -  
това е само малка част от незабра-
вимия празник на който присъствахме 
и на който се насладихме от първата 
до последната минута, въпреки на мо-
менти закачливото време.  Някои от 
изпълненията на малките футболисти 
напомняха на играта на големите май-
стори и заслужено оставяха публика-

та с грейнали от зрелището очи.
Раздадени бяха безброй награди на 
участниците - както индивидуални, 
така и за всеки отбор.

Ето и крайното класиране:

1. ФК Левски - София, България
2. Спортен лицей „Банат·  - Румъния
3. ФК „Виктория·  - Нови Сад, Сърбия
4. ФК „Раковски·  - Раковски, България
5. Футболна Академия „Марсет·  - Испания
6. ФК „Свети Винсент· - Ливан
7. ФК ЦСКА - София, България
8. Академия „Супербал·  - Португалия

Индивидуалните отличия на турнира:

Най-добър вратар - Паоло, „Банат· , Ру-
мъния
Най-добър защитник - Франсиско Тико-
ло, Академия „Супербал· , Португалия
Най-добър полузащитник - Алберто Го-
меш, „Марсет· , Испания
Голмайстор на турнира - Марко Стоя-
нович, ФК „Виктория· , Сърбия

Почетна награда за издигане прес-

тижа на Международен футболен 
турнир „Франц Коков·  бе връчена на 
отбора на Академия „Супербал·  от 
Португалия. 
 
Международният футболен турнир 
Франц Коков вече има цели седем 
издания зад гърба си, всяко от тях 
изпълнено с добрият тон на прия-

телство и истинско спортно съпер-
ничество. И всеки, който веднъж е 
вкусил от духа на тази проява, я носи 
в себе си завинаги. Първите победи-
тели в турнира може би вече пра-
вят първи стъпки в професионална-
та игра, но убеден съм си спомнят 
за гостоприемните хора в България, 
Раковски.

 Какво би станало, ако мъжете вне-
запно загубят силата си и жените 
вземат властта? Ще стане страш-
но... но пък благодарение на добрата 
актьорска игра страшното може да 
се превърне в смешно. 
   На 15 май 2009 г., в ОУ „Христо 
Ботев· , бе представена предпремиера 
на постановката по Стефан Костов 
– „Женско царство· , в изпълнение на 
ученици от трупа „Ботевци· , град Ра-
ковски с ръководител госпожица Ли-
дия Гаджева. 
   В късния петъчен следобед съби-
тието уважиха над 50 гости- роди-
тели и официални лица, сред които 
бяха отец Румен Станев, кметът на 
града г-н Иван Антонов и председате-
лят на Общински съвет Младен Шиш-
ков. Всички те станаха свидетели на 
истински спектакъл зареден с много 
емоция и хумор, и смях до сълзи. След 
безброй забавни сцени и впечатлява-
ща за възрастта им актьорска игра, 
младите таланти бяха сърдечно поз-
дравени от присъстващите с бурни 
аплодисменти. Ръкоплясканията дъл-
го не спряха и публиката на няколко 

пъти повика отново и отново на бис 
малките актьори. Освен огромното 
желание на малчуганите да възпроиз-
ведат възможно най-реално пиесата 
на Ст. Л. Костов, те показаха завиден 
професионализъм и хъс, с който с ле-
кота спечелиха сърцата на присъст-
ващите. 
 Надяваме се скоро и останалите 
жители на града също да имат въз-
можността да присъстват на поста-
новката на младите таланти и да се 
насладят на добрата им актьорска 
игра. Ще опитаме да съдействаме в 
организирането на едно такова пред-
ставление на по-голяма сцена, за да 
могат нашите млади актьори да усе-
тят още по-добре вкуса на заслужена-
та слава. Заради положения от деца-
та труд, превърнал се в забавление за 
всички, и заради необходимостта да 
трупат опит, подготвяйки се за по-
редица участия в следващите месеци.
  По-подробно за начина по който е 
започнало това забавно приключения 
в света на театъра ще ви разкажем в 
някой от следващите ни броеве.

Малките на ръст, но не и на талант актьори от театрална трупа „Ботевци” и техния ръково-
дител, г-ца Лидия Гаджева:
Петя Станчева, Моника Гидишка, Мирослав Койрушки, Емилия Лесова, Георги Лесов, Станислав 
Йотов, Тони Димова, Валентин Романов, Тони Изевков, Ваня Плачкова, Теди Кочева, Виктория 
Бъмбина, Милен Иванчев, Анита  Плачкова, Тереза Червенкова

Театрална трупа „Ботевци”  е в процес на подготовка за участие в поредица фести-
вали, както в страната, така и в чужбина, за което е необходима вашата финансова 
помощ.
Ако имате възможност и мислите, че можете да помогнете, очакваме ви на редак-
ционните телефони.

Женско царство ли? И още как

Завърши седмият Международен футболен турнир „Франц Коков“

Шампионите на нашите сърца - възпитаниците на треньора Александър Керин
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Уважаеми читатели, от този брой даваме старт на нова 
кулинарна рубрика, която достига до вас с изключителното 
съдействие на Бар и грил „Танита· . След дълго колебание 
какво точно да подберем за начало, имаме удоволствието 
да ви представим две изкусителни предложения от богатия 
рецептурник на нашия домакин- свежа и лека салата и един 
богат на вкус и емоции десерт, съвсем в тона на настоящия 
сезон. 

Салата домати с катък

4 порции
Време за приготвяне: 15 мин

100 гр краве сирене зехтин
400 гр цедено мляко босилек
600 гр домати  магданоз
100 гр орехи

Начин на приготвяне:
Смесваме кравето сирене и цеденото 
мляко в купа и пасираме до получаване 
на еднородна смес.Нарязваме доматите 

на филийки. В плоска чиния нареждаме салата, като оформяме 
кръг от резени домати и върху тях поставим лъжица от домашно 
приготвения катък. Готовата салата поръсваме с едро начупените 
орехи, магданоза и заливаме с малко зехтин. Декорираме със стрък 
босилек.

Ванилов крем с карамелизирани банани

4 порции
Време за приготвяне: 20 мин

1 пакет крем ”Оле·  ванилия
на доктор Йоткер
2  банана
200 гр захар
50-70 мл вода
400 мл прясно мляко
10 мл олио
100 гр масло
1 пакет бисквити с
формата на листенца
30 мл ром или обикновено уиски

Начин на приготвяне:
Разбиваме крем ”Оле· , следвайки инструкциите на пакета. 
Готовия крем слагаме в хладилника, за да се охлади. Разтопяваме 
захарта и водата до получаване на карамел.
Сваляме готовия карамел от огъня, разбъркаваме го, за да се охлади. 
Върху целофан намазан с олио, с помощта на лъжица правим карамелена 
решетка. Останалият карамел връщаме на огъня, прибавяме 
разтопеното масло и бананите нарязани на колелца. Разбъркваме и 
свавяляме от огъня. В чаша за мелба нареждаме на дъното няколко 
бисквити, предварително потопени в рома/уискито. Редуваме 
карамелизирани банани и крем ”Оле· . Готовия крем украсяваме с 
решетката от карамел и бисквита.

За вас в кухнята се потруди Надя Йовчева,
управител и главен готвач на
„Танита - Бар и Грил·

Какво предстои:

Първи юни
Детско парти в „Танита·
Смях и вкусотии за всички
Осми юни
Рок-вечери с група „Каталог·
„Едно дългочакано завръщане·

1...2...3...4 и така до 12 – отброяват над 100 абитуриенти тази година в Раковски. Остават няколко дни 
до тъй желаните и с трепет очаквани празненства по случай завършването на дванадесетокласници-
те. С вълнение и ентусиазъм говорят и бъдещите абитуриенти в града. 
 Сякаш времето е спряло и всичко се върти единствено около идеята 
за онзи ден, в който ще отпразнуват в целия си блясък и красота раз-
дялата с училището и първите стъпки към истинския живот. Това е 
идеален повод за отдалечаване от проблеми, свързани с изпити, рабо-
та или просто сивото ежедневие. Приятни и важни са само мислите 
за мечтания ден, изпълнен с усмивки и веселие.
 Малко време остава на абитуриентите, за да се насладят на послед-
ните мигове в училището, където са прекарали години от живота 
си. Време, в което е имало от всичко по много – добро и лошо, любов 
и сълзи, приятелства и трепети, очаквания, изпълнени с надежди и 
мечти. Ред тийнейджърски щуротии ще останат в миналото като 
задружното бягство от час, срещите по кафенетата и смешните 
клюки, екскурзиите, нощните забавления и куп други ученически случ-
ки. Абитуриентските балове слагат край на този период от живота 
на младежите и ученето престава да бъде част от всекидневните 
им задължения. След време споменът за училището ще се прокрадва в 
съзнанието, но само понякога. 
Балът е край, но същевременно и начало. Знанията и опитът, натру-
пани от учебниците ще се заменят с други, тези от стремително 
спускане по течението на живота, с неговите изпитания и сполуки. 
Продължава ученето, но вече не от учебниците по български език и математика, а от собствения опит, 
срещите и разделите, разкриващи житейските тайни.
Точно сега е моментът всички завършващи да си дадат сметка колко много им е дало доброто старо 
училище, да благодарят от сърце на онези, които са ги дарили със знания. И още нещо – да продължат 
приятелствата си със всички връсници, защото след приключването на славния ден, тези хора тръгват 
по свой собствен път.
Абитуриентският бал е нова емоция, дори сън, на който остават само броени дни, за да се превърне в 
реалност. В очакване на това приключение, няма дванадесетокласник, който да не си представя деня 
на бала като момента, в който той или тя ще са звездата на вечета. Всички погледи ще са вперени в 
тях, в перфектните им тоалети. Кой от кой по-бляскави, а до вчера са били обикновени тийнейджъри с 
дънки, тениска и дъвка в устата.   
Мечта на всяко момиче е да бъде с най-хубавата рокля. За някои именно хубавата рокля е символ на 
бала. Балът е една дългоочаквана и внимателно планирана вечер, незабравима и необикновена. Тогава 
всеки ще сияе, ще брои с класа си до 12, ще се смее, дори ще рони сълзи. За последен път всички заед-
но. Неспирни танци, прегръдки, обещания - изречени и неизречени, клетви, сълзи, смях, искрени усмивки 
пред фотоапаратите. Напрежение, смесени емоции - гордост и тъга, удовлетворение, желание този 
миг да не свършва, но и желание да се втурне всеки към новото, което предлага животът. А вечерта 
на бала завинаги ще остане в спомените на абитуриентите, като един миг, бързо отлетял, но изживян 
от сърце. 
Човек трябва да вярва, че най-хубавото тепърва предстои. Нека освен сбогуване, балът за тазгодиш-
ните дванадесетокласници да бъде началото на една нова глава от техния живот. Глава, изпълнена с 
красиви и щастливи мигове и белязана от успеха на всеки ден. На добър път в живота, скъпи абитуриен-
ти!                                                                                                                                                    

Пламена Чонкова
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Усмивка
на

броя
От този брой 

редакционният 
екип започ-

ва подбор на 
деца - модели, 

чиито сним-
ки в края на 
годината ще 
публикуваме 
в рекламния 
календар на 

вестника. 

В тази връзка 
искаме да изкажем 
специална благо-
дарност към Иван 
Пеев - Гафа, за 
предоставения ни 
репортерски фото-
апарат.

100 в очакване на бала


