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Вестникът излиза с изключителната подкрепа на

Като част от обиколката си в Пловдивска 
област министър-председателят Сергей 
Станишев най-напред посети Екозавода в 
Шишманци, за да инспектира готовност-
та му за пускане в експлоатация/реалните 
факти по темата четете в рубриката 
ни“От кабинета на кмета“ на стр. 
В програмата му бе включено посещение 
на шивашкото предприятие „Легия“ АД в 
гр. Раковски, което е част от белгийска-
та модна корпорация „Каролин Бис“. Там се 
срещна с част от работничките в цехо-
вете и бе запознат с производствените 
процеси лично от директора на Легия, 
господин Христев.
 
След това премиерът посети църквата
„Пресвето сърце Исусово“ в квартал Ге-
нерал Николаево, където се бяха събрали 
множество граждани,  които не пропус-
наха да поговорят с него и да поискат 
гаранции за по-добро бъдеще и по-достоен 
живот. На вратите на храма Станишев 
бе посрещнат от негово Високопреосве-
щенство Софийско-Пловдивския епископ 
Монсеньор Йовчев и отец Димитър. Пред-
ставена му бе музейната сбирка в ново-
създадения музей.
Посещението завърши със среща в другия 
голям храм в Раковски „Св. Архангел Миха-
ил“ в квартал Секирово
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Гсподин Антонов, какви са последните акценти в ра-
ботата на ръководената от вас администрация?

В момента усилено се работи по възстановяване на 
някои от старите градинки/ паркове в трите квар-
тала на Раковски. Направеното от господин Коков 
през втория му мандат не сме успели да го запазим- 
пейките са изпочупени, или направо откраднати...
Нека да споменем, че най-сетне и в квартал Парче-
вич ще има подобно място за отдих и разходка- за 
съжаление тази най-малка част от града ни остава 
често пренебрегвана и встрани от фокуса на внима-
ние на общинска администрация. Надявам се, че този 
почин, този проект ще бъде само първата стъпка 
към промяна в това отношение и тепърва ще се слу-
чат много хубави неща в съвместната ни работа 
с хората от квартала. По желание на родителите 
от Парчевич площадката ще бъде изградена в двора 
на църквата, която в лицето на отец Евгени, е наш 
партньор в осъществяването на проекта. Като на-
чало ще разорем мястото и ще насеем нов райграс, 
тъй като в момента тревата е почти унищожена, а 
почвата изключително суха. Вече имаме договорка 
със спонсор, който да закупи пързалки за площадка-
та. Като е добре да се отбележи, че и за трите гра-
динки пързалките няма да се плащат от общинския 
бюджет и това доста ще облекчи финансовата част 
на проектите.

В публикации в редица пловдивски медии неотдавна 
бе обявено, че министър Чакъров е подписал ком-
плексното разрешително за Екозавода?

Искам да уверя гражданите на общината, че не е 
издавано комплексно разрешително за пускане на 
екозавода в Шишманци. На 16- ти юни в кабинета 
ми пристигнаха нови две обемисти папки с докумен-
тация.
Към този момент единствено е подадено заявле-
ние за издаване на комплексно разрешително, като 
обаче има едномесечен срок в който трябва да се 
предостави обществен достъп до цялата докумен-
тация засягаща издаването на това разрешително. 
Като през този срок могат да се отправят забе-
лежки, становища или възражения. След изтичането 
му, когато Община Раковски вече ще е изпратила 
своите позиция, остава министър Чакъров/към този 
момент/ да подпише това разрешително. Следва вхо-
диране на работи проекти за завода в министерство 
на регионалното развитие, тъй като обектът е в 
национално финансиране, макар да е на територията 
на нашата община аз като кмет няма да бъда компе-
тентен орган и се очаква министерство на рег раз-
вит да издаде окончателно строително разрешение, 
следваща стъпка е завършването на строителните 
работи по завода,и едва след това трябва да дойде 
национална приемателна комисия, която тепърва да 
издаде акт 16. Което ни дава месеци време в което 
всички тези стъпки да бъдат направени от страна на 
ръководствто на Екозавода, за да бъде той в изряден 
вид и да се говори за негово пускане в експлоатация. 
В същото време позицията на Община Раковски, на 
Инициативния комитет, на бизнеса и на гражданите 
трябва бъде стикована на обща среща, която плани-
рам в съвсем кратък срок. Няма нищо вярно и в твър-
денията, че ние като община сме поели ангажимент 
за отпускане на допълнителни площи за разширяване 
на депото за отпадъци, въпреки че няколко пловдив-

ски медии обявиха обратното. Позицията ми като 
кмет остава непроменена и ще направя всичко по си-
лите си гражданите да получат максимални гаранции 
за здравето и живота си. Вярвам, че и общинските 
съветници имат същата категорична позиция и няма 
да допуснат да се вземе подобно решение. Макар да 
беше направена промяна в ЗУТ, според която кметът 
на общината не е човекът, който ще издаде акта 
за влизане в експлоатация на този завод. Специално 
направена промяна в закона, именно за да се отнеме 
възможността да реагираме 
Искам да отправя призив към хората на общи-
ната, защото нещата отиват в посока, в която 
ще ни бъде нужна тяхната подкрепа. Фактът, че 
издаването на това толкова важно комплексно 
разрешително се задейства точно сега, в предиз-
борен момент и когато много от висшите дър-
жавни чиновници за заети в кампания. Определено 
хаотично време в което се разчита подобен акт 
да мине незабелязано и тихомълком.
По въпроса с църквата в Стряма съм искрено из-
ненадан от факта, че вече почти цял месец мит-
рополията ни бави със започването на църквата в 
Стряма, въпреки че ни бе обещано да получим про-
екта навреме. Всичките обещания да се навакса ог-
ромния пропуск от страна на православната църква, 
за която митрополит Николай призна, че е в дълг 
към миряните в Стряма, заради десетилетията на 
почти пълна забрава. От една страна средствата за 
строежа вече са почти осигурени- имаме уговорка за 
безвъзмездното предоставяне на цялото необходимо 
количество бетон от страна на дарител, също така 
е осигурено и желязото. Имаме и многобройни парич-
ни дарения, хората са готови да помогнат всячески, 
просто трябва да стартираме, а това към момента 
зависи единствено от отец Николай. Всекидневно се 
опитваме да се свържем с него и по телефона и хо-
дейки на място, но дотук безуспешно. Надявам се 
скоро да получим преработения проект за храма, кой-
то така щедро ни бе обещан, за да можем да започ-
нем работа по издигането на грубия строеж. Заедно 
с кмета на Стряма сме взели присърце този проект 

и ще продължаваме да настояваме пред Пловдивския 
митрополит да получим час по-скоро обещаната до-
кументация. Това пък от своя страна ще ни помогне 
да кандидатстваме за финансиране от Комисията по 
вероизповедания.
 Подписани са договорите за нови 2 милиона и 300 
хиляди лева за канализация
По един милион за селата Стряма и Белозем и оста-
тъка от 300 хиляди за Раковски.

През изминалия месец получихме няколко обаждания 
от  читатели на вестника, по повод на които напра-
вихме съответната проверка на място и сега очак-
ваме реакцията на съответните органи и длъжност-
ни лица в общинска администрация. 
Разчитаме да продължите да ни търсите и да споде-
ляте с нас нововъзникнали или отдавна съществува-
щи проблеми.

Полагането на натрошена каменна настилка върху 
пътното платно на улица „Москва“ в кв. Генерал Нико-
лаево през изминалата есен далеч не е подобрило със-
тоянието на улицата, а напротив носи много непри-
ятен ефект за живущите там. Облаците прахоляк, 
които се вдигат при непрекъснатото преминаване 
на автомобили и тежка агротехника са неописуеми. 
Особено сега в жътвения сезон, когато движението 
е почти удвоено. Прахта влиза в дворовете на хо-
рата, напластява се по прозорците им, по дрехите, 
невъзможно е да останеш чист повече от няколко 
минути, най-късно до преминаването на следващия 
автомобил или камион, споделят те. Тротоарите са 
почти „циментирани“ от полепналата пепелина, коя-
то при всеки дъжд се превръща в истинска пързалка 
и за възрастните хора е истинско изпитание дори 
да отидат до магазина на острещния тротоар, рис-
кувайки да паднат и да счупят крайник. Надяват се 

да се намери някакво решение на този проблем час 
по-скоро.
Някъде на гърба на улица „Перник“ в Секирово се на-
мира ето това запустяло и забравено пространство, 
което според хората е на път да се превърне в сме-
тище и бурените да израстнат колкото дървета. 

С настъпването на летните горещини миризмата 
идваща от затлаченото бетонно корито на река 
Сребра в Генерал Николаево е нетърпима, според хо-
рата живеещи наблизо. 

от кабинета на кмета
новини от общинска администрация

Съобщение на Община Раковски

На основание чл. 122 а) ал.5 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на Община Пловдив 
за «Депо за неопасни отпадъци и инсталация за производство на компост», 
местоположение на площадката – с. Шишманци. Документацията е на разположение на 
интересуващите се всеки работен ден в периода от 19.06.2009г. до 19.07.2009г. в:

1. Сградата на Община Раковски, гр. Раковски, пл. «България» №1, от 08:00 до 12:00 и от 
12:45 до 16:30 часа;
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. 
София, бул. „Цар Борис III“ №136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

За контакти и становища:
Симеона Якарова – отдел «Разрешителни по КПКЗ», ИАОС, тел.: 02/ 940 64 68;
Лиляна Шопова – гл. Специалист «ООС», Община Раковски, тел.: 03151/ 49 30

По ваш сигнал
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На път е най-сетне да се сбъдне мечтата 
на 83-годишната баба Кристина, от голе-
мия Ванев род в село Стряма. Връщайки се 
в далечните спомени на нейното детство 
и младост, тя разказва: „когато бяхме уче-
ници, всички участвахме в градежа на ста-
рата църква/ тази на чието място сега 
ще се вдигне новия храм-бел ред/, носили 
сме тухли, на ръце.“
Но така и градежът не бил завършен, ни-
кога не успели да сложат покрива, и с вре-
мето църквата започнала да се руши, и от 

природата и от лоши хора, според възрастната жена. И продължава: „Да дойдем, 
баби, по една свещица да запалим, да се поклоним. Цял живот чакам да мога в нова 
църква да вляза, да и се порадвам, и аз и всички стрямалии. Дай Боже, да доживея“, 
довършва тя и очите и се пълнят със сълзи от вълнение. Баба Кристина живее на 
другия край на селото, но казва, че за вярата и за църквата е готова да върви, 
колкото е нужно. 
На празничното полагане на първия камък на новата църква се бяха събрали сто-
тици хора- и малки и големи, всички те усмихнати и щастливи от сбъдването на 
мечтата на поколения жители 
на Стряма. 
Пловдивският Митрополит Ни-
колай благослови богоугодното 
дело в послание към присъства-
щите, след което заедно с кме-
та на селото Васил Черпилий-
ски положиха подписи. 
„Макар и да населението да на-
малява, Стряма има нужда от 
този храм, и ние ще направим 
всичко по силите си, за да го 
завършим час възможно най-ско-
ро“, сподели господин Черпелий-
ски.

В последните дни на май екип на „Синджента България” ЕООД направи предста-
вяне в реални полски условия на най-новия хербицид на фирмата при рапица – те-
ридокс 500ЕК. За целта бяха поканени производители на рапица от регионите 
Пловдив, Хасково и Стара Загора в землището на гр. Раковски, обл. Пловдивска. 
Опитът е изведен на хибрида Екстент на Монсанто, на площ от 50 декара в 
рапична нива, собственост на ЕТ ”Людмил Рaботов 2002”, с управител Луиджо 
Рaботов.
Петко Илиев – директор маркетинг и техническо развитие, презентира опит-
ните парцели, като запозна множеството присъстващи с техническата харак-
тeристика на продукта и начина на неговото приложение. 

Ето какво сподели г-н 
Самуил Романски, един 
от присъствалите на 
презентацията:
„Резултатите, които 
всички видяхме, са на-
истина впечатляващи. 
Ефектът от трети-
рания парцел показа, 
че вече има надеждно 
и пълно решение на 
проблема с едногодиш-
ните житни и широ-
колистни плевели при 
рапицата. Най-голям 
интересен според мен 
е фактът, че проду-
ктът е приложен след 
сеитба преди пониква-

не, което означава, че са минали повече от шест месеца от приложението му, 
а в посева не се откриха никакви следи от  плевели. Това дава възможност на 
културата да поникне и да се развива безпрепятствено.”
В доказателство на това Петко Илиев показа пред присъстващите растения 
от третираната с хербицида площ и от контролата. 
 През последните години културата непрекъснато нараства по площи както в 
Европа, така и на територията на нашата страна. Това е обяснимо от гледна 
точка на сравнително лесната агротехника, и  от факта, че културата е бързо 
ликвидна и с атрактивна изкупна цена. Наред с увеличаване на площите обаче 
започват да се увеличават и проблемите, свързани с отглеждането на рапица-
та – плевели, болести, неприятели. Именно тук е ролята на добрия и качествен 
продукт, който да бъде в помощ на производителите, съгласяват се и самите 
те, впечатлени от видяното.

Отец Румен от 
храма “ Свети Ар-
хангел Михаил” в 
Раковски отслужи 
тържествен во-
досвет за успех на 
ГЕРБ в предизбор-
ното състезание 
за национален пар-
ламент. На служ-
бата присъстваха 
кандидатите за 
народни предста-
вители за 17-ти 
МИР Пловдив Об-
ласт Георги Плач-
ков и Младен Шиш-
ков със семействата им, членове на предизборния щаб и симпатизанти на 
ГЕРБ. “Тази година в Раковски ГЕРБ печели битка след битка – първо на час-
тичните избори за кмет на Общината, след това на вота за евродепутати, а 
сега – вече с летящ старт – започваме надпреварата и за български народни 
представители. Ще хвърлим всички сили, за да постигнем още по-внушителна 
победа на ГЕРБ от досегашните две тази година и да докажем, че България 
може да бъде представена и от достойни хора от нашата община”, каза след 
водосвета общинският ръководител на ГЕРБ Раковски Георги Плачков, който е 
4-ти в листата на партията за областта.

Фестивалът представлява неделелима 
част от Дните на културата и спорта, 
провеждани в Община Раковски през ме-
сец май, има за своя цел да популяризира 
опазването на емблематичните за райо-
на прелетни птици. За четвърта поред-
на година, благодарение на инициатива-
та на кмета г-н Иван Тачев, жителите 
на Белозем и техните гости отбелязаха 
завръщането в селото на всеобщите 
любимци – Белите щъркели. През послед-
ните години в Белозем гнездят 20-25 двойки бели щъркели, като особено впе-
чатляваща е щъркеловата колония от 16 двойки, разположена върху покрива на 
местното училище „Гео Милев“.

С музикални и танцови изпълнения се представиха възпитаници на училища, 
детски градини и читалища от Белозем, както и от другите селища на община 
Раковски. Основна тема в артистичните изяви, разбира се, бяха щъркелите, та-
кива каквито са описани отдавна във българския фолклор, както и дългогодиш-
ното, носещо хармония 
съвместно съществуване 
на птиците и местните 
хора. 
По покана на кмета на 
селото Иван Тачев, на 
празника присъстваха 
председателят на ОбС 
Раковски Младен Шишков, 
ръководителят на ГЕРБ 
Пловдив Област Димитър 
Лазаров и кандидатът за 
евродепутат Мария Раба-
джийска, както и гражда-
ни, ученици и медии.

На 17 юни от 20 часа 
на площада в квартал 
Генерал Николаево. 
град Раковски с музика 
и танци бе  дадено на-
чало на кампанията на 
„Коалиция за България“ 
за предстоящите  пар-
ламентарни избори. 
На симпатизантите 
на най-старата пар-
тия бяха представени 
кандидатите за депу-
тати- Петър Анто-
нов от БСП  и Запрян 
Христев от партия 

„Рома“, които са сътветно на шесто и девето място в листата за народни 
представители за 17 МИР - Пловдив – област. 

на 22 май село белозем се състоя 
Четвъртият фестивал на белия щъркел

водосвет за герб в раковски

стряма вдига нова църква

коалиция за българия откри с концерт 
кампанията си в раковски

демонстрация на нов продукт на синджента 

стартира газиФиЦирането
НА 2-РИ юЛИ, ЧЕТВъРТъК, ОТ 11:00 ЧАСА, НА УЛИЦА РОДОПИ, ДО 
„ХАНЧЕ 23-ТИ КИЛОМЕТъР“ ЩЕ БъДЕ НАПРАВЕНА ТъРжЕСТВЕНА 
ПъРВА КОПКА НА ГАЗИФИЦИРАНЕТО НА ГРАД РАКОВСКИ.
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С ръст строен, мускулесто тяло на бивш спор-
тист и красива осанка младият кмет на с. 
Стряма, като влага без остатък енергията си 
за решаване проблемите на нашето село, спече-
ли сърцата на всички.
Много са успешните му дела и много още е 
планувал да свърши до края на мандата. Всич-
ко строено от него не може да се изброи, но 
по значимото за местните хора е: канализация 
за обратните води на целият ромски квартал 
и асфалтирането на всичките улици,осветление 
на всички улици в селото и поддържане винаги 
в изправност на електрозахранващата мрежа. 
Подобри из основи интериора и екстериора на 
кметството и централният площад като сгра-
дата доби представителност, а площада с но-
вите цветни павета, новите градински пейки и 
цветни алеи заедно с детската площадка е вече 
от градски тип.
Човек с голям замах , упорит и неотстъпчив той 
набави необходимите финансови средства и от 
почна строителството на нова църква“Св. Со-
фия“, чиято първа копка   се направи на 26 май 
тази година от Пловдивският митрополит Ни-
колай и лидера на партия ГЕРБ г-н Цветан Цве-
танов.

Обещал е във възможно най-късият срок храмът 
да бъде готов и никой не се съмнява, че това 
ще стане.
Думата на нашият кмет тежи, защото се до-
казва с много дела. Вече е осигурил средства и 
поетапно ще бъде направена канализацията за 
обратните води на цялото село.
Преди две години от стихийните бедствия и 
придошлите води на река Стряма падна стра-
тегичният за нас мост свързващ ни със село 
Калековец и пътната артерия за гр. Пловдив. 
С неговата намеса се изгради друга пътна от-
сечка минаваща през ДДС „Чекерица“, която ни 
свързва с магистралата и пътуването сега е 
безпроблемно. Същата отсечка обслужва и най-
голямата на Балканският полуостров Индустри-
ална зона - с. Стряма, община Раковски.
В нея са установени производства на различни 
отрасли от водещи и мощни фирми от Германия, 
Англия, Италия, Австрия, Турция и други.
Кметът Васил Черпелийски с голям хъс работи 
и по въпросите за пълноценен духовен живот на 
своите избиратели.
С пищност и голяма празничност се отпразнува 
посрещането на Новата 2009 година, Трифон За-

резан, Осми март, Бабин ден, 3-ти Март, Коле-
да, Великден, Гергьовден и Местният събор. Под 
негова егида се проведе през месец януари тази 
година и среща с поета и писател Никола Гигов - 
номиниран за „Велик мъж на 21 век“ и съпругата 

му Елена Хайтова журналист и писател- дъщеря 
на класика на българската литература академик 
Николай Хайтов. Благодарение на неговата поли-
тика за трудова заетост в селото ни безработ-
ни няма, а в пълната си мощ Индустриалната 
зона ще осигури 6 хиляди работни места, което 
значи, че потребява работна ръка отвън.
Господин кмета е от зората до здрача на крака и 
винаги е на горещите точки - там където се ра-
боти, където са Хората - неговите избиратели.
Нека му пожелаем живот и здраве и все така на-
пористо да работи, да служи истински и умело, а 
това ще бъде гаранция за отдаването му на пъл-
номощия и за втори мандат , а защо не и повече.

село Стряма, НИКОЛА ГАЛУНСКИ
27.05.2009 г.

 Над 145 хил лв. за модернизация и повишаване на без-
опасността на жп прелеза 32+905 в района на гара 
Белозем инвестира Национална компания „железопът-
на инфраструктура“. Завършеният проект е част от 
цялостната програма на НКжИ за планова рехабили-
тация и подмяна на дървените настилки с еластична 
прелезна настилка тип STRAIL. Такава се извършва на 
най-натоварените с автомобилен трафик жп прелези 
в страната. жп прелез Белозем се намира на 8-ма 
жп линия София-Пловдив-Бургас. Той е в границите на 
село Белозем, където железопътната линия се преси-
ча с общински път, свързващ града със село Чалъково 
и е важна транспортна връзка за населението.
  Прелезът пресича два коловоза в района на гара 
Белозем, което наложи изработването на специфичен 
проект за прелезната настилка. От двете страни на 
прелеза са проектирани и изработени отводнителни 
канавки, тъй като задържането на вода на това мяс-
то през последните години нанесе много щети, както 
на железопътната линия, така и на автомобилния път 
в района на прелеза.
  Използваната настилка е немско производство и 
отговаря на всички международни стандарти и изис-
квания за качество и екологичност. По този начин жп 
прелез Белозем, освен по-безопасен е и по-комфортен 
за преминаващите автомобили. Прелезната настилка 
е устойчива на въздействието на атмосферните вли-
яния и вибрациите на преминаващите пътни превозни 
средства.
  Лентата прерязаха генералният директор на НКжИ 
Антон Гинев и министърът на транспорта Петър Му-
тафчиев. Двамата направиха и работно посещение 
на гарата в Белозем, където се извършва основен 
ремонт на приемното здание, чакалнята, магазията, 
както и рехабилитация на вертикалната планировка. 
Инвестицията на НКжИ е в размер на 255 617,29 лв. с 
ДДС. Очаква се ремонтните дейности да приключат 
в края на месец юли 2009 г.
  На откриването присъстваха Кметът Иван Антонов 
и Председателят на общински съвет Младен Шишков. 
Общината финансира и изпълни подхода към прелеза и 
ремонта на пътя.

Като част от прпоекта в момента тече ремонт на 
сградата и чакалнята на жп гарата в Белозем

васиЛ ЧерпиЛиЙски
УспеШният кмет на сеЛо стряма ремонтираХа 

преЛеза
в беЛозем

Така изглежда новият прелез
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 Програмата за развитие на селските ра-
йони 2007-2013г.,
Ос 4 - ЛИДЕР 
 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на територията 
за потенциални местни инициативни гру-
пи в селските райони” 

 Целта на този проект е да бъде подпо-
могнато създаването на местни иници-
ативни групи, с чиято помощ да бъдат 
създадени стратегии за местно разви-
тие. Екипът, който ще работи по този 
проект ще бъде обучен за създаването 
и функционирането на такава група на 
местно ниво.Основно ще бъде насърчава-
но участието на местното население в 
разработването и прилагането на стра-
тегиите за местно развитие. По този 
повод ще бъдат проведени информацион-
ни семинари за местното население, на 
които ще се дискутират и популяризират 
предложените стратегии. В процеса на 
подготовка на стратегиите ще бъде на-
правено  социално-икономическо и тери-
ториално проучване на района  
Одобрената безвъзмездна финансова по-
мощ за изпълнението на проекта е 178 
841 лв.
 Проектът ще бъде осъществен като 
публично-частно партньорство включва-
що представител на Общината и по един 
представител на стопанския и нестопан-
ския сектор. Беше организирана среща, 
на която присъстващите бяха запознати 
с „Програма за развитие на селските ра-
йони (2007-2013г.)”, Подходът ЛИДЕР и с 
изискванията на Наредба № 14 от 3 април 
2008 г. за условията и реда за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по подмярка придобиване на умения 
и постигане на обществена активност 
на съответните територии за потенци-
ални местни инициативни групи в селски-
те райони от програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г. 
 След проведената среща и дискусии с 
представители на тези три страни 
бяха избрани „Училищно настоятелство 
Христо Ботев” и “Шери 61” ЕООД, като 
партньори на Община Раковски при изпъл-
нението на проекта.
 Дейности по проекта са:
 Дейност 1. /номер 1 от Наредбата/ 
Проучване с цел подготовка на стра-
тегията за местно развитие. 
 Дейността ще включва: идентифицира-

не на всички заинтересовани лица и пред-
ставители на целевите групи и опреде-
ляне на тяхното участие и влияние върху 
процесите на територията на бъдещата 
МИГ; определяне на методите за провеж-
дане на редовно съгласуване на всички 
дейности по проекта със заинтересо-
ваните лица, сред които методи задъл-
жително ще фигурират работни срещи, 
провеждани ежемесечно; идентифициране 
на информационните източници, които 
следва да бъдат използвани при изгот-
вянето на стратегията; извършване на 
териториален анализ и анализ на соци-
ално-икономическото състояние на те-
риторията и залагане на приоритети за 
периода 2010-2012г.
 Дейност 2. /номер 2 от Наредбата/ 
Обучение, придобиване на умения, тех-
ническо и финансово обезпечаване за 
състава/екипа, ангажиран в подготов-
ката на стратегията за местно раз-
витие. 
 Дейността ще включва: провеждане на 
едноседмично обучение на работното 
място за екипа, ангажиран в подготов-
ката на Стратегия за местно развитие 
- информационни материали ще бъдат 
раздадени на членовете на екипа още 
преди старта на проекта, за получаване 
на теоретична подготовка, но по време 
на 1 седмица обучение и консултации по 
конкретни практически аспекти от еже-
дневната работа на екипа ще бъде осигу-
рено; обезпечаване на работата на еки-
па. Редовно изплащане на договорените 
хонорари и осигуряване на необходимото 
оборудване и условия за работа. 
 Дейност 3. /номер 3 от Наредбата/ 
Обучение на местни лидери за подхода 
ЛИДЕР. 
Две 3 дневни обучения ще бъдат орга-
низирани и проведени за местни лидери. 
Първото обучение ще обхване изявени 
местни лидери, чието участие в процеси-
те свързани с формирането и функциони-
рането на МИГ е известно от самото на-
чало на проекта – мин. 15 души.  Второто 
обучение ще бъде предназначено за онези 
лица, чийто интерес и желание за учас-
тие са провокирани от достигналата 
до тях информация и знания във връзка с 
дейностите на екипа по проекта, и които 
на по-късен етап са получили мотивация 
за включване – мин. 10 души. След пода-
ване на формуляра и документите за кан-
дидатстване на МИГ по покани за избор 

на местни инициативни групи, провеждан 
от Министерството на земеделието и 
храните (МЗХ), екипът по проекта ще 
има готовност да организира трето из-
вънредно обучение за мин 10 души.
 Дейност 4. /номер 4 от Наредбата/ 
Учебно посещение за представители на 
потенциалната Местна инициативна 
група (МИГ) за територията на общи-
на Раковски, за придобиване на практи-
чески знания за това, как се разработ-
ва и прилага стратегията за местно 
развитие. 
 Дейността ще включи селекция на МИГ/
МИГ-ове от Германия и осъществяване на 
контакт с цел организиране на 4 дневно 
обучение и провеждане на обучението в 
Германия за група от 6 представители на 
потенциалната МИГ.
 Дейност 5. /номер 5 от Наредбата/ 
Формиране на работни групи и про-
веждане на информационни събития за 
окуражаване на активното участие на 
населението в процеса на местно раз-
витие. 
 Дейността ще включва формиране на 2 
работни групи, всяка от които ще включ-
ва  по един от експертите, поне по един 
от екипа по проекта и поне по един пред-
ставител на партньорските организации. 
Представители на заинтересованите 
страни също ще участват в групите и 
ще играят освен експертна и коректива 
роля, познавайки в дълбочина проблеми-
те и потенциала на региона. Работните 
групи ще работят по изработването на 
вариант на Стратегия за местно раз-
витие, който да бъде предложен, обсъж-
дан, коригиран и в крайна сметка приет 
от местната общественост. Приетият 
вариант на СМР ще бъде финализиран 
от съответния експерт и предложен за 
окончателно обсъждане, корекции и прие-
мане с цел кандидатстване по покана за 
избор на МИГ по подхода ЛИДЕР. 
 Дейност 6. /номер 6 от Наредбата/ 
Информация, събития и семинари за 
информиране на местното население 
за предстоящата покана за избор на 
МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за 
дискутиране и популяризиране на пред-
ложената стратегия за местно разви-
тие.
 Дейността ще включи организиране и 
провеждане на 3 семинара, първите два 
от които за информиране на местно-
то население за предстоящата покана 

за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от 
ПРСР и за дискутиране и популяризира-
не на предложената стратегия за мест-
но развитие, а третият – за обсъждане 
на подадената кандидатура и бъдещите 
дейности на МИГ-Раковски. 
 Дейност 7. /номер 7 от Наредбата/   
Разработване и издаване на информа-
ционни материали, необходими за под-
готовката и публичността на подгот-
вения проект на стратегия за местно 
развитие.
 Тази дейност ще обхване, както изра-
ботването на информационни брошури, 
плакати, стикери, книжки с информация 
за проекта, уеб-сайт на проекта, на кой-
то ще бъде публикувана информация от 
всички семинари и срещи по проекта, как-
то и ще бъде представяно непрекъснато 
осъвременяване на разработваната СМР, 
така и текущи публикации в местни и 
регионални медии относно дейностите, 
целите и постиженията на проекта.
 Дейност 8. /номер 8 от Наредбата/ 
Подготовка на формуляра и докумен-
тите за кандидатстване на МИГ по по-
кани за избор на местни инициативни 
групи, провеждан от Министерството 
на земеделието и продоволствието 
(МЗП). 
 Дейността ще стартира с регистрация 
на МИГ – Раковски, като процесът ще 
премине през множество семинари, сре-
щи и консултации, на които ще изпъкнат 
всички личности и организации, чието 
включване и участие в МИГ би било от 
огромно значение за нейния успех. Еки-
път по проекта ще подготви формуляра 
и документите за кандидатстване на 
регистрираната МИГ – Раковски по пред-
стояща покана за избор на местни иници-
ативни групи, провеждан от МЗХ.
Ръководител (координатор) на проекта 
„Лидер“ е Павел Гуджеров, технически-
асистент е Милена Бенина.

Тази програма цели да подобри качество-
то на живот на хора с увреждания и са-
мотно живеещи хора като се създадат  
условия за ефективно упражняване на 
правото им на независимост и социално 
включване, включително и чрез упражнява-
не правото на труд и намаляване на риска 
от зависимост от институционален тип 
грижи. Друг много важен аспект към кой-
то са ориентирани целите на програмата 
е подобряване качеството на живот на 
семействата, в които има деца с трайни 
увреждания, зависими от постоянни грижи 
чрез предоставяне на алтернативен из-
бор за активно участие в реалния пазар 
на труда.
Реализирането на този проект е ориен-
тирано към определени целиви групи от 
населението:
1. Лица и деца, с различни видове трайни 
увреждания, чиито ограничения от здраво-
словен характер ги поставят в изолация 
или невъзможност сами да организират 
социалния си живот.
2. Самотно живеещи лица, които поради 
различни причини от здравословен харак-

тер не са в състояние сами да организи-
рат бита си и да поддържат хигиената в 
дома си.
3. Семейства на деца с трайни уврежда-
ния за преодоляване на социалната им изо-
лация чрез подкрепа за възстановяване на 
трудовата активност
Предоставените социални услуги на хора-
та с увреждания ще помогнат в преодо-
ляването на ограниченията и социалната 
изолация.
Община Раковски ще подобри възможност-
ите си за предлагане на услуги в социална-
та сфера, което ще удовлетвори потреб-
ността от увеличаване и разширяване на 
социалните дейности на общината.
Част от специфичните цели, които ще се 
реализират с осъществяването на проек-
та ще бъдат:
- да се усъвършенстват и подобрят  ус-
лугите “Социален асистент” и “Домашен 
помощник” за хора, нуждаещи се от по-
стоянно обслужване в ежедневието си; 
- да се  предостави алтернативен избор 
за професионално развитие на семейства-
та, в който има деца с увреждания;

- да се създадат нови работни места в 
сферата на социалните услуги, за хората 
търсеще работа; да се повишат професи-
оналните умения и мотивация на социал-
ните асестенти и домашние помощници 
чрез награди и обучения ;
- да се създаде реална възмажност за реа-
лизиране на правото на хората с различни 
видове увреждения да бъдат активни и да 
взимат  самостоятелни решения при орга-
низирането на ежедневието си.
Дейностите, който ще бъдат реализирани 
чрез проекта са:
• Набиране на желаещи да ползват такъв 
вид социални услуги и разработване на ин-
дивидуални оценки на потребностите от 
социални услуги на кандидатите за потре-
бители.
• Сключване на договори с потребители-
те за предоставяне на услугите “Социа-
лен асистент” и/или “Домашен помощник” 
и работа с тях за изясняване на правата 
и отговорностите на страните по дого-
вора.
• Изработване на индивидуални графици 
за предоставяне на услугите “Социален 

асистент” и/или “Домашен помощник” на 
всеки потребител.
• Подбор на потребителите на услугите 
“Социален асистент” и “Домашен помощ-
ник”
• Подбор на социалните асистенти и до-
машните помощници.
• Обучение на социалните асистенти и 
домашните помощници за предоставяне 
на качествени услуги.
• Реализиране на услугите “Социален 
асистент” и “Домашен помощник” 
• Провеждане на дейности за информация 
и публичност на проекта и услугите “Со-
циален асистент” и “Домашен помощник”
• Координация, администриране, мони-
торинг, текуща и крайна отчетност на 
проекта - Мониторинг който ще се  осъ-
ществява от ръководния екип на проекта. 
Ще се проверява  воденето на документи, 
точността им, пълнотата им. При необхо-
димост, ще се вземат коригиращи мерки. 

Размерът на безвъзмезната помощ е в 
размер на 102883.8 лв.

община раковски в европа 
рУбрика за работата на общинска администраЦия по предприсЪединитеЛните програми и Фондове на  ес

оперативна програма “развитие на човешките ресурси” 
грижа в семеЙна среда за независимост и достоен живот на Хора с разЛиЧни видове Увреждания и самотно живеещи Хора

Зам. кмета Павел Гуджеров
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МИЛИ ДЕЦА,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ МНОГО ЗДРАВЕ, 
ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО И НЕКА ВАШИТЕ УСМИВКИ ВИНАГИ ДА ТОПЛЯТ  
НАШИТЕ СЪРЦА!

                                                                     От колектива на ЦДГ “Първи юни”

Учителките от ЦДГ “Първи юни” гр. Раковски поздравяват децата и всички 
колеги от общината по случай деня  на детето Първи юни.

На 22 май точно в 10:00 ч. ОУ „Христо Ботев“, квартал Секирово стана част от 
европейската екологична идея „Зелена вълна“. Инициатива, кояот беше подета 
от проект „Различни, но близки“ и осъществена с помощта на учениците от 
училището. 
Идеята на „Зелената вълна“ гласи, че във всяка отделна държава по едно и също 
време, а именно точно в 10.00 ч сутринта. трябва да бъде посадени дръвче, ко-
ето не се среща в държавата. По този начин стотици и хиляди нови растения 
ще направят живота ни по-красив и свеж. Проявата премина под вещото ръко-
водство на госпожа Валентина Иванчева и в двора на ОУ „Христо Ботев“ бяха 
засяти екзотичните за страната ни  Японска вишна и Гинко. В инициативата се 
включи и кметът на община Раковски - господин Иван Антонов, който от своя 
страна сподели за пореден път виждането си, че град Раковски се нуждае от 
повече зелени площи и нови дръвчета по улиците ни. 
 Според една народна мъдрост, ако човек не е засял поне едно дръвче през жи-
вота си,  то той не е живял пълноценно. Ето как на 22 май учениците от седми 
клас  посадили тези дръвчета дадохаха своя малък принос в опита на човечест-
вото да се грижи за единствения дом, който имаме - планетата Земя. 
                                                                                           
                                                                                           Лидия Гаджева    

Първи юни
                                                             
Нашата детска градина
дълга история има:
тя училище била е
и весел глъч ехтял е…
Училище, учители, ученици –
двойки, тройки, петици, шестици,
тъга и радост всяка от стаите крие.
Минават години и ето –
сградата носи име
Ден на детето!
Детска градина, учителки,
малки дечица.
Спомени мили
всеки в сърцето стаил е.
Да – наричат я стара,
но вътре във нея
младост и радост кипи

Стара, но вечно млада
стои непоклатима
на своята твърда и здрава основа.
Духовен закрилник  пред себе си има
и в двора винаги радостна глъчка ще 
има.
Трябва да мислим
и вземем само доброто
и само добро да дадем на детето.
Малки дечица – вие сте нашата мла-
дост!
Малки дечица – вие сте нашата ра-
дост!
Малки дечица – вие сте наша мечта!
Играйте, растете,
умни и смели бъдете.
Доброто на всеки до вас да дадете!

Иванка Кривчева

На 22 май от 17:30 часа в Генерал Николаево се проведе тържествен концерт по 
повод 24 май- Ден на славянската писменост и култура. 
Тържеството на буквите, състояло се в сградата на Народно читалище „Св.св. 
Кирил и Методий“, се превърна в празник на усмивките, на знанието и любозна-
телността на малчуганите. Заредени с безкрайната си енергия, те се надпре-
варваха да покажат своите умения и с лекота да печелят сърцата на всички в 
залата.
Най-напред на сцената излезнаха първолаците, които с много желание и енергия 
представиха част от онова, което са научили през учебната година- стихове, 
басни и приказки. Развълнувани и дори леко притеснени, те успяха да се справят 
чудесно с изпълненията си и да спечелят много овации, усмивки, както и да пре-
дизивкат добро настроение у публиката.
Ученици от начален курс изнесоха пиеса-загадка по мотиви от популярни народ-
ни приказки, като задачата беше най-вече за най-малките, които трябваше да 
познаят кои са героите, както и имената на приказките.

празниЧен конЦерт на оУ „Христо смирненски“

Препълнената с родители и близки читалищна зала, не успя да смути  акто-
рите-петокласници, представящи сценките, и те се справиха доста добре, 
грабвайки вниманието на публиката и получавайки заслужени аплодисменти.
Осмокласниците се представиха с 
пародиен спектакъл по „Мюзик Ай-
дъл“, изтръгнал много смях и впе-
чатлил с майсторски превъплъще-
ния.
Голямото откритие на деня оба-
че беше бившата възпитаничка на 
училището Мария Марина, чието 
изпълнение, сценично присъствие, 
каризма и прекрасен глас загатнаха 
за нейния безспорен талант и, надя-
ваме се, звездно бъдеще.
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Слухове, надежди, обещания - всяка 
от тези три думи е подходяща и ед-
новременно с това недостатъчна, 
за да опише ситуацията около обе-
динението на двата футболни отбо-
ра от Раковски. И към днешна дата 
развитието на нещата предполага, 
че отново ще се пропусне една до-
бра възможност това обединение да 
се случи- има я добрата воля на об-
щинска администрация, в лицето на 
г-н Антонов, има и го обещанието за 
пълна финансова подкрепа от страна 
на представители на местния биз-
нес... и всичко това може да се окаже 

недостатъчно, за да се получи необ-
ходимото съгласие между управата 
на двата клуба. 
 Дали е възможно тези два отбора 
да станат един? И всички играчи да 
носят еднакви екипи, които да носят 
едно-единствено послание- Раковски 
има само един, обединен клуб, доста-
тъчно силен, за да играе на по-високо 
ниво и да побеждава ...
 Обективно погледнато картината 
за двата клуба е коренно различна - 
лесно можете да ги намерите в таб-
лицата с крайното класиране на „А” 
Областна футболна група - докато 

ФК “Секирово” завършва като побе-
дител и се цели в горната,  вече про-
фесионална „В” група,  ФК „Раковски” 
спокойно очаква новия сезон, забит 
на последното място.

1. ФК „Секирово“ – Раковски           27 17 7 3 56-29     58 

2. ФК „Борислав“ – Първомай          27 15 4 8 66-38     49 

. . . . . . . . . .

15. ФК „житница“ – житница        27 7 7 13 38-52      28 

16. ФК „Раковски“ – Раковски         27 5 2 20 32-75      17

Едва ли сега е най-доброто време 
постигнатото с много труд високо 
класиране на отбора на „Секирово” 
просто да бъде „споделено” с нами-

ращия се на последното място „Ра-
ковски”, но надали има човек, обичащ 
футбола в Раковски, който да пред-
почете да гледа на живо „Локомо-
тив” Пловдив в „А” група на градския 
ни стадион, пред възможността да 
гледа един полу-професионален тим 
на града, изграден от местни мом-
чета. Един обединен отбор, който 
убеден съм, всяка втора събота на 
месеца ще играе мачовете си пред 
пълни трибуни и ще донесе на всеки 
запалянко незабравими емоции и на 
терена, и извън него. Струва си да 
се помисли.

ще има Ли раковски един обединен ФУтбоЛен отбор? скоро... някога
ИЛИ КАК ЕДНА СТАРА И НЕРЕАЛИЗИРАНА ИДЕЯ МОЖЕ ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ

Над хиляда човека от всички възрасти се включиха в ежегодния спортен празник, 
организиран от Община Раковски през месец май и провеждан като част от Дни-
те на културата и спорта. 
Най- голям интерес и брой участници естествено привлече Цар Футбол, макар и 
във варианта му на малки врати. Още от ранната сутрин на първия ден желеа-
щите да се включат в надпреварата бяха изпълнили пространството пред ста-
диона и нетърпеливо очакваха появата на организаторите. Атрактивни имена на 
отборите не липсваха- „Единаците“, „Гушарите“, „Дебелаците“ пък беше кодовото 
название на отбора на общинска администрация, който доста неочаквано стигна 
далеч напред в турнира, вероятно не без с ценните указания на господин кмета/ 
снимката долу вдясно/.
Не по-различно бе и с другите спортове- считаният за най-елегантен- волейболът 
събра „старите кримки“ и новобранци в едно, възобновявайки отдавнашни съпер-
ничества и създавайки нови- истинска спортна класика!
На градския стадион “Г. С. Раковски” се премериха сили и в дисциплини като шах, 
табла, спортен бридж, стрийт бол, бадминтон, тенис на маса и атрактивния 
силов многобой. В последната дисциплина най-много емоции предизвикаха състе-
занията по теглене на автомобил, търкаляне на гума от трактор, вдигане на 
тежести. Аплодисменти събраха и участниците в демонстрациите на карате-
клуб “Ин-ян” от Раковски, както и в майсторското разиграване по тенис на маса.
Кметът на Раковски Иван Антонов и кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Мария 
Рабаджийска връчиха на най-добрите състезатели купи и медали. Предметните 
награди от томболата на ГЕРБ пък връчи Младен Шишков, председател на Об-
щинския съвет. Голямата награда – велоергометър – спечели 18 годишната Луиза 
Чавдарова.

емоции, битка и добро настроение в двата дни на 
тазгодишния спортен празник
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Вкусът на лятото с
 

Салата домати с шунка
4 порции
Време за приготвяне: 15 мин

 400 гр шунка
 400 гр сирене Карил или Фета
 600 гр домати
 100 гр зелени маслини
 100 гр черни маслини
 100 гр крутони
 магданоз,босилек
 зехтин

Начин на приготвяне:

Нарязваме шунката  на тънки  филиийки,навиваме 
ги на фунийки и декорираме чинията за салатата. 
Доматите нарязваме на кубчета,към тях приба-
вяме двата вида маслини, магданоза и босилека 

нарязани на едро, зехтина, крутоните.Разбъркваме и слагаме в чинията за салата. 
Нарязваме сиренето на кубчета и го слагаме върху салатата, поръсваме с босилек.

Крем Йогурт с ягоди
 

4 порции
Време за приготвяне: 10 мин
Време за охлаждане:  20 мин

1 пакет крем Йогурт  ягода на доктор Йот-
кер
200 мл прясно мляко
150 гр кисело мляко
2 банана
300 гр ягоди
стрък мента за украса

Начин на приготвяне:

Разбиваме крем Йогурт следвайки инструкциите на пакета. Нарязваме ба-
наните на колелца, ягодите на едри парчета, като оставяме няколко ягоди 
за украса. В чаша за мелба редуваме банани, крем, ягоди, като завършваме 
с крем. Останалите ягоди нарязваме на филийки, разперваме като ветрило 
и декорираме крема, прибавяме и стрък мента. Крема се сервира силно ох-
ладен.

ЛЯТОТО - СЕЗОНъТ НА СВАТБИТЕ И ЛюБОВТА

Винаги доволни и усмихнати са 
клиентите на Центъра за детски 
стоки „МИСТъР БЕБЕ“. независи-
мо от броя на годините, момиче-
та и момчета от всяка възраст 
винаги могат да разчитат на лю-
безно отношение и огромен избор 
от артикули, с които
е отрупан уютния и подреден с 
много вкус магазин.

Тук ще намерите огромно разноо-
бразие от детски храни и аксесо-
ари- бебешки колички, столчета за 
кола, шезлонги, дрехи и обувки за 
всяка възраст и всяко дете- от ня-
колко месеца до 14 години, богата 
гама комплекти спално бельо, как-
то и завивки за кошари.
В магазина можете да изберете 
обзавеждане за детската стая по 
каталог.
Всеки ден без неделя от 9:00 до 
19:30

Екипът на вестника честити встъпването в брак на нашата колежка Анета и 
съпруга й Ангел и им пожелава много години щастлив семеен живот изпълнен 
с красиви емоции и лични и професионални успехи! Наздраве!

снимка: Мария Марина

Вестник „Община Раковски“ стартира кампания „Сто човека за промяна“. Идеята е да се създадат условия за срещи на хора с идеи, възможности и желание за 
по-добро бъдеще на града и живеещите в него. Основни приоритети са работата с деца и подрастващи, организиране на благотворителни прояви, „съучастие“ в 
управлението на града, под формата на граждански коректив на властта

бар & грил

трЪгват 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

трЪгват 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
20:00 ч. през Секирово

разписание на автобУсите
на „деЛиван” еоод

снимка: Борислав Чепишев, 0898492129

Надя Йовчева,
управител и главен готвач на
„Танита - Бар и Грил”

Усмивка на броя


