
Ще бъдем ли компенсирани за завода
и как точно Ще се случи това

Цена: 0,49 лв
15-31 октомври 2009

Брой 5

Вестникът излиза с изключителната подкрепа на

След дълги месеци на преговори и множество срещи, кметът Иван Антонов и неговият екип са на път да постигнат 
договорка с община Пловдив и държавата. Първоначално част от битовите отпадъци на община Раковски ще се 
преработват безплатно, отделно са обещани 5 милиона лева за ремонт на пътя Раковски-Шишманци.

завръщат ли се спортните традиции в града ни?

В рамките на месец на територията на Раковски бяха открити цели три спортни площадки. Две от тях изгра-
дени съвместно от Община Раковски и Министерство на образованието, а третата от местни бизнесмени с 
благословията на църквата.

Спортът се завръща в двете основни
училища на гр. Раковски. От около ме-
сец в ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо
Смирненски” функционират новооткри-
тите комбинирани спортни площадки.
Те са реализирани в резултат на про-
екта на Министерството на образо-
ванието, младежта и науката, насоче-
ни към подобряване на материалната
база в училищата, модул: „Съфинанси-
ране на проекти за ремонт на спортни
площадки и съоръжения”, съвместно с
Община Раковски. Както многократ-
но бе споменато при откриването на

площадките от кмета Иван Антонов, 
министър-председателя Бойко Борисов 
и министър Свилен Нейков, надеждата е 
децата да се върнат към активен начин 
на живот, да се създадат условия да 
растат здрави и физически ангажирани.
С наличието на игрища за волейбол и
баскетбол, както и на футболен терен
с изкуствена настилка, дворовете на
двете училища се изпълват с настро-
ение и състезателен дух, дори и в по-
чивните дни. Да се надяваме, че това е
само началото и проектът ще постиг-
не целта си в пълна степен.

Спортното игрище „Арена Грипс” 
беше открито със зашеметяващо 
шоу включващо демонстративен 
мач на баскетболните шампиони 
от „Лукойл Академик” и в присъст-
вието на Любо Ганев, като водещ и 
Дичо, които се погрижиха за добро-
то настроение на публиката.
Хората, които превърнаха това 
място в модерното като визия и 
изпълнение игрище са месните биз-
несмени Йонко и Любо Земярски. Во-
дени от убеждението си, че децата 
трябва повече да спортуват и по-
малко да стоят пред компютрите, 
двамата братя влагат средства, 
усилия и желание, за да бъде въз-
можна реализацията на този амби-
циозен проект.

център за красота

НЕВЕРОЯТНО

НАМАЛЕНИЕ!

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

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
20:00 ч. през Секирово

разписание на автобусите
на „деливан” еоод

Приветствие за 1-ви 
ноември –

Ден на народните буди-
тели

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Денят на народните будители е един от 
най-светлите български празници. На този 
ден изразяваме своята почит към всички 
онези, които запалиха пламъка на българ-
ската духовност, към техните ученици и 
последователи. Много са тежките момен-
ти в българската история, но те винаги 
са били надмогвани от силния възрожден-
ски дух на нашите будители.
Днес във ваше лице, Учители, които сте 
ни възпитали и сте разпалили в нас любо-
вта към родното, към знанието и книжни-
ната, ние откриваме духа на будителите и 
това ни дава самочувствието на българи 
- тук и по света.
Дълбока е признателността ни към всички 
вас: за труда и делата, не винаги навреме 
забелязани, за всичките години, които пос-
ветихте на българската духовност.
С отдадеността си, с високия си професи-
онализъм вие предначертавате бъдещето. 
И в него все така непреходни ще останат 
ценностите, пред които вие ни научихте 
да се прекланяме.
Нека благодарим на всички знайни и не-
знайни, минали и настоящи народни буди-
тели за всекидневното им себеотдаване!
Честит празник!

 

Кремена Пашкулова
Зам. – кмет на Община Раковски
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П О К А Н А
Уважаеми дами и господа,

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Раковски и дружеството на 
СБП в гр. Смолян, Ви канят на представянето на най-новата книга на писате-
ля Светозар Казанджиев „Последната изповед на Апостола“.
Премиерата ще бъде на 3 ноември (вторник) от 18:00 часа в заседателната 
зала на читалището.
За авторът на книгата и за нас - организаторите, ще бъде истински удо-
волствие да ви посрещнем в родното ни читалище. 
Очакваме ви.

НЧ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Раковски
Дружество на Съюза на българските писатели - Смолян

  На срещата, проведена на 22 октом-
ври в Пловдив, присъстваха кметът на 
града Славчо Атанасов, собственикът 
на екозавода Николай Гигов и председа-
телят на Общинския съвет в Раковски 
Младен Шишков.
  В резултат на разговорите стана 
ясно, че селата Белозем, Шишманци, 
Чалъково и Болярино ще преработват 
безплатно боклука си в екозавода край 
Шишманци. Това е само една от мно-
жеството точки по които трябва да 
бъде постигната договореност между 
всяка от заинтересуваните страни. 
Ето какво сподели по този повод пред-
седателят на Общински съвет Раков-
ски, Младен Шишков:
  „Пускането на завода е неизбежно. 
Дори и за нас, жителите на общината 
е необходимо той да заработи. Мно-
гократно сме заявявали, че заводът 
може да стартира, стига да ни бъдат 
осигурени ясни условия, строг монито-
ринг, гаранции за екологичност и раз-
бира се съответната компенсация за 
жителите на община Раковски. През 
последната година бяха проведени 
достатъчен брой срещи между екипи-
те на двете общини и ръководството 
на завода. На тези срещи постепенно 
бяха изяснени всички аспекти на полз-
ваната технология и експлоатацията 
на завода. Бяха изгладени в максимална 
степен неяснотите и лично аз /макар 
и с известни резерви/ съм удовлетво-
рен от тези срещи и честно казано 
самата технология не ме притесня-
ва. По същество това си е най-прос-
то разлагане на отпадъка в огромни 
затворени халета, които са снабдени 
със съответните филтри, отвежда-
щи и пречистващи съоръжения. Про-
блем би възниквал при евентуалното 
депониране на остатъчния продукт, 
както и на суровината неподлежаща 
на компостиране и рециклиране. Точно 
тук имаме съответните гаранции, че 
всичко което ще бъде качено на де-
пото ще съответства на ОВОС-а и 
по никакъв начин няма да застрашава 
околната среда. Ако въпреки това се 
получи някакво замърсяване и то бъде 
установено от нас, ние ще имаме пъл-
ното право да изискаме преустановя-
ване работата на завода. Този ключов 
момент ще бъде включен в споразуме-
нието. Вече всички знаете какво иска-
ме - не го оповестихме предварител-
но единствено по молба на г-н Славчо 
Атанасов, който поиска известно 
време, за да представи условията ни 
пред пловдивските общински съветни-
ци. Това за което настояваме е 5 млн. 
лева еднократна компенсация за това, 
че въпреки всички гаранции завода ще 
работи на наша територия, 50% на-

маление на таксата за преработка на 
нашите ТБО, 2-3% от приходите на за-
вода ежегодно да бъдат инвестирани 
в подобряване на инфраструктурата 
в общината, непрекъснат мониторинг 
на въздуха и почвите. Собствениците 
предложиха от своя страна да извърш-
ват ежегодни медицински прегледи на 
работещите в завода, както и на жи-
телите на околните села.
  Много от вас ще запитат – „Защо 
точно 5 млн. лева?”. Веднага отгова-
рям - ние от доста време се занима-
ваме с проблема и имаме виждане, че 
това е сума, която би могла да бъде 
отделена от бюджета на пловдив-
ска община. Смятаме, че искането ни 
е балансирано нито е малко, нито е 
прекалено много. Разбира се, както не-
веднъж е ставало въпрос за Община 
Раковски са необходими много повече 
средства, за да се доближим до усло-
вията, в които живеят другите общи-
ни. Тези средства няма как да бъдат 
получени от община Пловдив. Тях ги ис-
каме от правителството и бих казал, 
че имаме напредък в преговорите по 
този въпрос. На жителите на Пловдив 
им се струва, че им извиваме ръцете 
с тези 5 милиона, на жителите на Ра-
ковски им се струват прекалено малко 
- ние като управляващи трябва да на-
мерим баланса. „Защо ще ги използва-
ме за ремонта на пътя Шишманци - Ра-
ковски?” – отговора е очевиден - той 
ще бъде натоварен най-много при екс-
плоатацията на завода, в момента е в 
отчайващо състояние и освен всичко 
останало имаме проект за него и то 
на стойност точно 5 млн. лева, така 
че можем веднага да стартираме с ра-
ботата по рехабилитацията на пътя.
  Неведнъж съм отправял покана, по 
предложение на собствениците на еко-
завода: нека всеки, който има въпрос 
свързан с технологичните процеси, или 
каквото и да е питане свързано с за-
вода край Шишманци, вратите са ви-
наги отворени за групови организирани 
посещения на граждани, отидете и ви-
жте. Ще ви бъде отговорено на всеки 
въпрос. Аз също съм на разположение, 
когато става дума за смислена диску-
сия. Нашата голяма цел е гражданите 
на общината да получават винаги пъл-
ната актуална информация, засягаща 
завода в Шишманци. Поели сме отго-
ворността, като управляващи, да на-
правим най-доброто, което е възможно, 
за да можем всички да спим спокойно, 
без притеснения за здравето на деца-
та ни и тяхното бъдеще тук, в нашия 
град и нашата община. За добро, или 
лошо, на нас се пада да кажем „да“ и 
най-вероятно ще останем в историята, 
като хората „разрешили“ пускането на 
завода. Пускането в експлоатация на 
завода е планирано за началото на но-
ември, предвижда се да бъде увеличен 
броя на заетите в него с нови 60 ра-
ботника и така ще бъдат наети общо 
180 човека, което не звучи лошо в мо-
мент на икономическа криза. Управите-
лят на консорциума „Екологичен завод“ 
Владислава Георгиева пък е поела анга-
жимент за безплатни профилактични 
прегледи за работниците и жителите 
на селата, които се намират в района 
на екозавода. Обещанието е те да се 
извършват веднъж годишно, като идея-
та е по този начин да бъдат успокоени 
хората относно тяхната безопасност.  

За родители:

Всеки четвъртък от 18 ч в къщата на ул. „Арда” 9а се провеждат сбирки на 
родители и близки на зависими. Заповядайте!
На сбирките семействата могат да получат подкрепа, информация за про-
блема, съвети за правилно поведение, мотивация, информация за местата за 
лечение, подкрепа при настаняване на лечение и последваща ресоциализация.

За зависими:

Всеки вторник от 18 ч. В къщата на сдружението на ул. „Арда” 9а се провеж-
дат безплатни индивидуални консултации с психолог.
Всеки четвъртък от 18 ч. група под ръководството на психолог Николета Ма-
линова. Има свободни места.

В безплатният кабинет ще имате възможност да получите:
· информация по въпроси, свързани с употребата на психоактивни вещества
· индивидуално консултиране и информация относно вашето лечение, съобразе-
но с оценката на тежестта на зависимост
·  изготвяне на индивидуален терапевтичен план, в който се поставя акцент 
на: краткосрочни поведенчески цели, изграждане на стратегии за справяне и 
инструменти за отдръпване от употребата на наркотици и поддържане на 
въздържанието.
 
Безплатна програма за хора, които имат проблем със субстанциите по бри-
тански модел, водена от психолог Емилия Крушкова. Има свободни места.

 
Направете нещо, за да решите проблема си!

Анонимността ви е гарантирана

Екипът на вестника изказва своята благодарност за оказаното съдей-
ствие от страна на РПУ Раковски

раковски иска гаранции 
за здравето на хората
интервю с председателя на обс раковски младен Шишков

Кражба на стойност 3 200 лева бе 
извършена в Стряма. На 25.10.2009 
в РУ-Раковски е било получено съ-
общение, че от приземен етаж в 
къща в селото е била открадната 
акумулаторна инвалидна количка.

* * *
Полицията залови двама мъже, на-
били и ограбили пловдивчанин в 
Стряма. Вчера около 2 часа в къща 
в споменатото село 27-годишен 
пловдивчанин е бил нападнат от 
двама мъже, от които той позна-
вал само единия по прякор. Те му 
нанесли побой и му взели 130 лева 
и мобилен телефон. След получе-
ния за случилото се сигнал полицаи 
от РУ-Раковски са заловили двама 
мъже, заподозрени в нападението – 
Я.Г./ 43 г./ и А.К./ 53 г./. Те са задър-
жани за 24 часа в ареста.

* * *
Полицията издирва мъж, извър-
шил грабеж в село Стряма. На 
13.10.2009 в РУ-Раковски е получен 

сигнал от 24-годишен младеж, че 
на ул.”Стряма” около 21.30 часа е 
бил набит от Е.К./ 33 г./ от също-
то село, който му отнел 200 лева 
и мобилния телефон. След грабежа 
нападателят се укрил.

* * *
Трима мъже бяха заловени с нарко-
тици в областта. При проверка в 
село Чоба полицаи от РУ-Раковски 
са намерили в дома на П.К./ 25 г./ 70 
грама марихуана.

* * *
ПТП
Велосипедист пострада при пътен 
инцидент в село Стряма. Вчера на 
ул.”Васил Левски” лек автомобил 
“Фолксваген Голф”, управляван от 
А.Б./ 19 г./ от Раковски, при движе-
ние с несъобразена скорост блъс-
нал 16-годишния колоездач Р.Я. от 
споменатото село. Момчето е от-
карано в болница с контузни рани 
по главата. Няма опасност за жи-
вота му.

криминална Хроника
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„Ако сами не си помогнем, и Господ 
няма да ни помогне” – така започва 
разговорът ни с десетината жени, 
захванали се с мотики и лопати да 
превърнат пепеливото парче земя в 
зелена градинка. „Благодарение на 
помощта на г-н Самуилов (Георги Са-
муилов, собственик Инса Ойл) след-
ващата седмица ще имаме чешма, но 
искаме да си направим и беседка с 
пясъчник, да има къде да играят де-
цата, пък и ние да седнем да попри-
казваме след молитва (всяка събота 

от 12:30 ч. жените се молят за здра-
ве). Каквото можем правим и сами, 
но няма да откажем, ако някой иска 
да ни помогне – от него средствата, 
от нас труда. Искаме да направим и 
алея, за която ни трябват плочки и 
кипариси наоколо.”
Понякога примерът идва от децата, 
друг път от младите, но нищо не 
може да се сравни с начина, по който 
нашите баби правят нещата. Защо-
то само онези, които са отгледали 
деца и внуци, имат силата и посто-
янството да направят света по-кра-
сив и по-добър.
Пожелаваме им успех в доброто на-
чинание и се надяваме с тази публи-
кация да привлечем вниманието на 
тези, които могат да помогнат в 
облагородяването на мястото – гра-
динката се намира в края на кв. Ген. 
Николаево, посока Брезово.

Денят на народните будители бе 
повод „Център за обществена под-
крепа“, град Раковски с ръководител 
Милена Чепишева да организира тър-
жество за своите възпитаници.
С песни и стихове децата показаха 
на всички присъстващи своите уме-
ния и желание да учат и играят.

Новини по европейски програми и проекти 

От 2.11.2009 стартира вторият етап на програмата „Личен асистент и 
домашен помощник“. Предстои да бъдат сключени 14 договора за обслуж-
ването на 28 човека. В по-голямата си част става дума за обгрижване 
на близки в семейна среда, според Милена Бенина, технически асистент 
на проекта и добавя: „За съжаление, на този етап не ни беше възможно да 
откликнем на многобройните молби за включване в програмата. На база-
та на извършените социални оценки бяха одобрени наистина онези, които 
най-силно се нуждаят от подкрепа“.

По програма „Лидер“ предстоят да бъдат направени срещи с бизнеса и зе-
меделските производители, като първата ще се проведе още следващата 
седмица, а втората ще бъде в края на месеца.
За повече подробности заповядайте в офиса на „Лидер“ на
пл. „България“ №5.

  На 30.10 2009 г. в заседателната зала 
на общинска администрация – гр. Раков-
ски  се проведе семинар на тема „Обра-
зователната интеграция – възможности 
и перспективи” в границите на проект 
BG051PO001/07/4.1-01/96 „Различни, но 
близки – образователен модел за мулти-
културно общуване в дейности от цело-
дневна организация на учебния процес”.
  Проектът се реализира от м. октом-
ври 2008г. по схемата за безвъзмездна 

финансова помощ „Създаване на благо-
приятна мултикултурна среда за прак-
тическо прилагане на интеркултурно 
образование и възпитание” по Опера-
тивна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” и ще приключи до м. де-
кември 2009 г. Той се осъществява от 
партньорски екип на Сдружение”Център 
за образование, култура и екология 21” 
в партньорство с община Асеновград, 
община Раковски, ОУ”Петко Каравелов” 
и ОУ”Никола Вапцаров” в г. Асеновград, 
ОУ„Христо Ботев” и ОУ„Христо Ботев” в 
с. Шишманци, община Раковски.
  Проектът осъществява интеграция 
на ученици от етнически малцинства 
чрез прилагане на образователен модел 
за мултикултурно общуване в дейности 
от целодневна организация на учебен 
процес. Иновационните моменти в об-
разователния модел подпомогнат про-
цеса на постепенно интегририране на 
ученици от етническите малцинства в 
училищното обучение, като осигуряват 
възможности за опознаване на техните 
културни традиции и история, личностно 
развитие и перспективи за пълноценна 
социална реализация. Ученици от етниче-
ските малцинства, обучаващи се в обо-
собени училища (ОУ”Никола Вапцаров” в 
гр. Асеновград и ОУ„Христо Ботев” в с. 
Шишманци, община Раковски) от населе-
ни места със смесено или с компактно 
население от етнически малцинства, 
се обучават в приемните училища - 

ОУ”Петко Каравелов”в гр. Асеновград и 
ОУ„Христо Ботев” в гр. Раковски. 
  Това е вторият практически семинар 
по проекта, който цели да представи ре-
зултатите от прилагането на образова-
телния модел и да създаде дискусионна 
среда по проблемите и перспективите 
на образователната интеграция с учас-
тието на заинтересованите страни - 
партньори по проекта. Училищните еки-
пи, сформирани от директори, учители, 

родители и ученици на обособените и на 
приемните училища, в демонстрационни 
сесии ще представят добри образова-
телни практики и реални резултати в 
общуването и в обучението на ученици-
те от смесените етнически групи. 
 Общо 219 ученици на възраст от 7 до 14 
години, от които 107 ученици от етниче-
ски малцинства, участват заедно в дей-
ности по интереси, отдих и самоподго-
товка. През лятната ваканция учениците 
се обучаваха заедно в „училище сред при-
родата” и в „лятна школа за народни тра-
диции и изкуства”, разгледаха културни 
и исторически забележителности в Ба-
чковския манастир, участваха в спортни 
състезания и празници. По предвидените 
в проекта дейности, свързани с мотива-
цията на родителите за оказване подкре-
па на процеса на интеграция, участваха 
общо за проекта 206 родители на уче-
ници, обучавани в мултикултурна среда. 

За информация и контакти:
Петя Иванова – ръководител на проекта 
GSM:0887608262
e-mail: petiaiva@hotmail.com
Сдружение «Център за образование, кул-
тура и екология 21» 1202 София, ул.»Цар 
Симеон» №38, ет. 2 e-meil: pzo@abv.bg 
28.10.2009 г., София ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗО-
ВАНИЕ, КУЛТУРА И ЕКОЛОГИЯ 21” Проек-
тът е финансиран от Европейския со-
циален фонд чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”

А. Лукова, А. Пендова, А. Зенова, Д. Белчева, П. Масалджийска, М. Мекерешка, 
Б. Гагова, А. Белчева, Д. Рончева, С. Стрехина, К. Масалджийска

Архивите разказват...
В деня на народните будители - 1-ви ноември, не бива да забравяме някои от най-
големите имена от българската история - Петър Богдан Бакшев, Петър Парчевич, 
Филип Станиславов, Михаил Добромиров. И това далеч не са всички представители 
на католическата общност, които през вековете допринасят за съхраняването на 
българския дух.
Искам да посоча само някои факти свързани с имената изброени горе. 
Петър Богдан Бакшев - написва „История на България“ сто години по-рано от Паис-
иевата.
Филип Станиславов - издава първата българска печатна книга „Абагар“.
Михаил Добромиров - създава първият регистър на новородените деца, много преди 
София и Пловдив да имат такъв. Любопитно е, че оригиналният документ се съхра-
нява в музейната сбирка при храм „Пресвето сърце Исусово“ в кв. Ген. Николаево, гр. 
Раковски. 

Венко Земярски

С молитва и мотика
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Уважаеми граждани на Община Раковски,

Всеки от вас може да се срещне с  

народния представител от 41-то Народ-

но събрание – Георги Плачков.

Приемното му време е всеки първи и 

втори понеделник от месеца

от 10 до 12 часа на адрес:

гр.Раковски, кв. Ген. Николаево,

пл.”България” № 5 

Старата детска градина

Зеленчукова крем супа
4 порции
Време за приготвяне: 40 мин

4 картофа
2 моркова
100  гр пресни гъби
1 глава лук
1 бр пилешки бульон
пикантина зеленчукова,чубрица,черен пипер на вкус
50 гр маргарин
100 мл готварска сметана 
крутони
магданоз за украса

Начин на приготвяне:

Нарязваме лука, гъбите и морковите на ситно, 
след което ги изпържваме в маргарина, прибавяме 

1 литър вода и картофите нарязани на кубчета. Овкусяваме с подправките и варим до 
омекване на продуктите, и после пасираме докато получим гладка смес. Готовата супа 
разпределяме в купички и заливаме с готварска сметана. Поръсваме с магданоз и сервираме 
с крутони.

Панирана бяла риба
 
4 порции
Време за приготвяне: 40 мин

1 кг бяла риба
подправка за риба
100 гр брашно
2 бр яйца
100 мл бира
мазнина за пържене

Начин  на приготвяне:
 
Разбиваме яйцата,прибавяме брашното и 
бирата. Овкусяваме рибата с подправката 
и потапяме в готовата панировка, пържим 
в предварително загрятата мазнина до 
златисто.
Сервираме с гарнитура по избор.

Ябълков кекс

Време за приготвяне: 1 час

4 яйца
1 шола за крем карамел захар
1 шола за крем карамел брашно
1/2 бакпулвер
1 бр ванилия
1/2 шола за крем карамел олио
1 бр ябълка 
100 гр орехи натрушени
1 ч.л канела
пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:
 
Разбиваме яйцата и захарта, след това прибавяме 
брашното, бакпулвера и ванилията. Към готовата смес 
се добавят орехите, канелата и ябълка, която преди 
това сме настъргали на ситно. Разбъркваме на ръка и 
изсипваме полученото в предварително намазнена форма 
за кекс. Пече се на 180-200 градуса за 30 до 40 мин.

Съвет: Готовият кекс поръсваме с пудра захар.

Добър апетит!!!

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

усмивка на броя
представя кулинарни рецепти

С наближаването на отоплителния сезон напредва и работата по изграждане-
то на газопреносната мрежа на град Раковски. От първостепенно значение е 
свързването на обществените сгради - училища, здравни заведения. Успоредно 
с полагането на тръбите по основното трасе върви и кампания по предвари-
телно записване за битови абонати, които желаят да се включат в мрежата. 
Машините на фирмата изпълнител могат да бъдат видени на доста места из 
града.

все пак ще се
топлим с газ

предварителното събиране на заявки тече

Лятото си отиде, но доброто настроение остава


