
  

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, под-мярка 431-2 “Придобиване на умения 
и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни 
инициативни групи в селските райони 

 
Проект: №431-2-03-17 от 18.09.08г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 

за потенциална местна инициативни група на територията на Община Раковски” 
 

От 25 до 27.11.2009г. от 10.00 часа в сградата на НЧ” Св.св.Кирил и Методий” ще бъде 
проведено второто от предвидените в дейностите на проекта две тридневни обучения по проект 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна 
инициативни група на територията на Община Раковски”.  
 
За информация: гр. Раковски, пл.”България”№ 5 

 
 

На 4.11.2009 година в МБАЛ ”Света Елисавета”- град
Раковски, в присъствието на официални гости, упра-
вителят на здравното заведение доктор Иван Томба-
шки представи последната придобивка за болницата-
рентгенов апарат от ново поколение. Отец Димитър
освети новата апаратура и благослови работата на
хората, грижещи се за нашето здраве.
С няколко думи д-р Манолова сподели какви предимства
има новия апарат:
„С напредване на технологията виждаме непрекъснато
да се появява все по-нова медицинска апаратура, коя-
то е едновременно по-прецизна и по-надеждна, а също 
така и улеснява както лекарите, така и пациентите.
Новият рентгенов апарат „Аксиом 100” на Сименс е 
оборудван с дистанционно управление, което спомага 
да бъдат предпазени работещите с него. Може да бъде 
настроен предварително и автоматично да подбере не-
обходимите за снимките данни. Уредът комбинира два 
вида изследване - рентгенографично и рентгено скопично, 
като по този начин замества изцяло старите апарати 
на болницата и позволява по-лесно и бързо да се правят 
съответните изследвания.
Голямо удобство за пациента е, че масата върху която
се ляга е подвижна във всички посоки - тоест, пациентът 
не е принуден да заема различни позиции, за да бъдат 
направени снимките. Такава е практиката навсякъде и 
се радваме, че сега и ние имаме подобен уред. Отделно 
апаратурата позволява, както е според 
изискванията на ЕС, да се отбелязва точно дозата лъ-
чение, която всеки пациент получава при всяка снимка. С 
две думи, това е един нов като технология апарат, който 
улеснява работата на лекаря.”
Доктор Томбашки не пропусна да благодари на ръковод-
ството на фирма Легия, в лицето на господин Христев, 
за оказаното съдействие при транспортирането на апа-
ратурата от Белгия.

Раковски бива обявен за град официално преди от 
повече от четиридесет години. Тоест по равно- два-
десет години в комунизъм и още толкова в хаоса на 
промените. 
За добро или за лошо, обединението на Секирово, 
Генерал Николаево и Парчевич е факт. И днес, на 
хартия поне, нещата изглеждат добре, и може 
би е намерен баланс в управлението на гра-
да- имаме депутат и кмет, родом от Секиро-
во, но пък самата Община Раковски се поме-
щава в Генерал Николаево. Въпреки това като 
цяло липсва усещането, че между входните 
табели откъм Стряма и Брезово живеем в 
един град. И тук не говорим за проблемни-
те улици, липсата на канализация и каквото 
там се сетите. Не, говорим за друго- липс-
ва определението за това да си раковчанин. 
И е време управляващите да помогнат при 
формулирането на това определение като 
започнат, да речем, от одобряването на 
герб на града. Но не на четири очи в ня-
кой затворен кабинет, а открито пред 
всички. Да поканят онези, които знаят 
и могат, и които са родени и отрасли тук 
- онези, които носят историята на града в 
спомените си, и да ги попитат какви сме били и 
какво най-добре определя хората и града. За да може 
гербът да предизвиква гордост у нас, гражданите на 
Раковски, и възхита у всеки, който го види.
Представяме на вниманието ви, проектът който се 
е наложил по някакъв начин в интернет простран-

ството. А в днешно време интернет означава нався-
къде. След като това не е официален герб на града, 
би трябвало да бъде изискано да бъде свален до одо-
бряването му като такъв, или до избора на нов герб. 

„Щитът е в червено и символизира мъжество 
и храброст, любов и кръв, пролята в битка. 

Жълто(злато) - символизира знатност, могъ-
щество и богатство, вяра, смирение, мило-
сърдие, справедливост. 

Трите шестлъчеви звезди са кварталите 
на града, а като цяло хексаграмът симво-
лизира взаимното проникване на видимия и 
невидимия свят. 
Следват две брадви и сабя - оръжията на 
нашите средновековни предшественици 
били саби (ножове, калъчки - Калъчлий, Ка-
лъшлия) и брадви (секири, балтии - Балта-
джий, Балтаджия, Секирово). И предпола-
гам, понеже Парчевич е населен предимно 

със фамилии от Секирово, то втората 
брадва е тяхното оръжие. 
Короната на герба е една готическа 

катедрала и би следвало да символизира 
суверенитет. 

Девизът по правило се изписва на латински или 
френски, в случая „За отечеството и Вярата“-е крас-
норечив. 
Така погледнат гербът отговаря на символиката.“

Тълкованието е взето от rakovskibg.com и е на потребителя fotiy

Нов модерен рентгенов апарат ще се грижи за нашето 
здраве в МБАЛ „Света Елисавета“

Цена: 0,49 лв
1-15 ноември 2009

Брой 6

Вестникът излиза с изключителната подкрепа на

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

Ще има ли Раковски официален герб?
Доктор Иван Томбашки разяснява предимствата на новия рентгенов апарат

ЗА ЗАВОДА, БОКЛУКА И 
ПЕТТЕ МИЛИОНА

Безуспешните опити на пловдивския кмет Славчо Ата-
насов да си направи реклама покрай проблемите с Еко-
завода в Шишманци продължават. Състоялата се среща 
при премиера бе окачествена като ненужна от кмета на 
Раковски Иван Антонов - „По същество не бе постигнат 
никакъв напредък относно компенсациите, които Община 
Раковски търси конкретно от Пловдив, а не от държав-
ния бюджет”. Исканите първоначални 5 милиона лева са 
били отказани под предлог, че не са заложени в бюджета 
на Пловдив за 2009 г. и няма как да бъдат платени. Спо-
ред Младен Шишков, шеф на ОбС-Раковски парите могат 
да бъдат преведени и през 2010 г. и добавя:
„Раковски има достатъчно законови основания да спре 
депонирането на отпадъци на своя територия. Първо - за 
да се случи това, е необходимо да има взето решение на 
ОбС, с което да бъде уреден този въпрос. Второ - съ-
гласно Закона за управление на отпадъците /чл.19а/ депо-
нирането става единствено и само след като се сключи 
споразумение между двете страни. Такова споразумение 
в момента няма, а за да се подпише то, е необходимо 
Община Пловдив да признае ангажимента си към Раков-
ски и да изплати 5-те милиона лева като първа част от 
пакета компенсации.
Отделно от това, искам да подчертая, че Община Раков-
ски вече има одобрен проект за ремонт на шосето от 
кв. Секирово до село Шишманци. Имаме и уверението на 
министър Плевенлиев, че парите са осигурени. Така, че 
господин Атанасов се опитва да лобира за същия про-
блем, който ние вече сме решили. Надявам се, че най-
сетне Пловдив, в лицето на Славчо Атанасов, ще вземе 
насериозно желанието на жителите на нашата община 
да бъдат компенсирани за това, че заводът ще работи 
именно тук. Не ние сме поканили община Пловдив да кара 
боклук в нашия двор, затова е справедливо да бъдем ком-
пенсирани. Хората тук са търпеливи, но това не значи, 
че трябва да бъдат пренебрегвани.”
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Незаконно оръжие и боеприпаси са били 
иззети от стопанска постройка в райо-
на на бившия свинекомплекс в с. Маноле. 
Полицаи от РУ Труд са установили, че 
Н.К./48/ от Раковски съхранява незаконно 
ловна пушка -12 кал. с неустановена марка 
и без фабричен номер със 7 боеприпаси, 
и късо нарезно оръжие - пистолет “Мау-
зер”- кал. 7,65 и 21 бр. боеприпаси за него.

8.11.2009

Получен сигнал от ГКПП Аерогара - Со-
фия, че е задържан К.Й./ 32 г. от Раков-
ски с 20 неистински банкноти от по 200 
евро. Малко след това в РУ-Раковски бра-
тът на К.Й. – И.Й./ 39 г./, е предал 120 
неистински банкноти с номинал от 200 
евро. Работата по случая продължава. 
Образувано досъдебно производство.

КРИМИНАЛНА ХРОНИКА

На 6 ноември, петък, министърът без 
портфейл Божидар Димитров посети 
град Раковски и църквата „Пресвето 
Сърце Исусово”. Повод за визитата бе 
направеното дарение от него даре-
ние за музейната сбирка, помещаваща 
се в криптата на католическия храм.  
„Благодарни сме на проф. Димитров за 
направения жест към наша скромна екс-
позиция, предоставените ни книги да-
ват възможност да обогатим колекци-
ята си, а и да научим интересни факти 
от миналото на града ни. Има няколко 
уникални ръкописа, които са дело на 
обикновени миряни и дават любопит-
ни подробности за живота и бита от 

онова време по нашите земи през 18-ти 
и 19-ти век”, разказва отец Димитър.  
„Две от книгите, всъщност най-обемни-
те и големи книги от дарението на про-
фесор Димитров са литургически книги, 
така наречените „Месали романо”. 
Ние, в нашата музейна сбирка разпола-
гаме вече с подобни експонати - това 
са сборници с текстове, които са из-
ползвани за служение в периода преди 
Втория Ватикански събор, когато са 
въведени използваемите езици/тоест 
служене на съответния език/. Появата 
на самите месали датира от 16-ти век 
и е реакция от на католическата църква 
на проведената реформация от страна 

на протестанската църква. Одобрени 
от папа Пий Пети- те са от така наре-
ченото „едицио типика” - уеднаквени ли-
тургически печатни книги, по които се 
служи по целия католически свят.
Освен това получихме и няколко печатни 
и писмени книги за духовност, за които 
особено интерсно е, че те са отпеча-
тани в Рим, преди Освобождението, на 
католически диалект с латински букви, 
което е било силно разпространено по 
онова време. Това са така наречените 
мануали - наръчни книги, които са били 
използвани за лични молитви, тъй като 
тогава литургиите са били на латински, 
неразбираем за огромната част от хо-

рата в началото на 19-ти век.
Един от документите представлява ръ-
кописен речник, съставен от един от 
първите мисионери-капуцини дошли по 
нашия край - отец Маурицио.

 За да бъде осигурена сигурността на 
едно общество, необходимо е всички, ко-
ито сме част от него да работим заед-
но, да вършим задълженията си и да си 
помагаме. Да се опитаме да изграждаме 
повече, отколкото разрушаваме.
 Изминаха двайсет години от онзи де-
сети ноември и най-трудно за нас, обик-
новените граждани, е да се отърсим от 
отношението си към полицията. Да пре-
одолеем недоверието към тази институ-
ция, останало ни от една друга епоха и 
друг строй. И тъй като този процес е 
двупосочен, от този брой стартираме 
съвместна рубрика с РПУ на МВР, град 
Раковски с цел да опитаме да изградим 
тази връзка между граждани и служители 
на полицията. При липса на подобна връз-
ка, няма как да се получават ефективни 
резултати в опазването на сигурността 
на гражданите и тяхната собственост.
 Време е да приемем полицейската ра-
бота като вид обществена услуга, която 
има за цел да направи живота ни по-си-
гурен. И за да се случи това, необходимо 
е активно взаимодействие от страна на 
населението, местната власт, неправи-
телствени организации, училища, чита-
лища и бизнес.
 Полицията е единствената ефективно 
работеща институция, към която всеки 
от нас може да се обърне. Проблемът, 
според статистиката, е че хората имат 
високи очаквания, но не искат да пома-
гат, защото се страхуват или просто 
не искат да се ангажират. Като част 
от новия модел на работа на полицията 

може да се отбележи стремеж към предо-
твратяване на престъпленията, именно 
чрез изграждане на доверие в населени-
ето и засилване ролята на кварталните 
полицейски инспектори /очаквайте тяхно 
представяне в следващия ни брой/.
 В днешния брой публикуваме кратък 
материал, засягащ домашното насилие. 
Ако разпознаете себе си, или ваш по-
знат, близък, роднина като жертва на 
домашно насилие, не се колебайте да 
потърсите съдействие от полицията. 
Там наистина могат да ви помогнат. 
КАКВО Е НАСИЛИЕ И КАК СЕ СТИГА ДО 
НЕГО
 Всяко действие или поведение, насоче-
но срещу другия човек или собствената 
личност, което предизвиква физическо, 
психическо и емоционално страдание, 
може да се нарече насилие.
 По своята социална същност насили-
ето е антихуманен акт. То е вид прес-
тъпление и нарушава достойнството и 
интересите на личността.
 Насилието е един от възможните 
резултати на агресивното поведение. 
Също като него, то има много разно-
видности и форми на проява. Насили-
ето се проявява по различен начин, в 
зависимост от това кои са неговите 
извършители, кои са жертвите и какви 
са отношенията между тях. За справяне-
то с насилието е необходимо познаване 
на закономерните му характеристики.
ФАКТИ ЗА НАСИЛИЕТО КАТО ПРОБЛЕМ 
НА БЪЛГАРИТЕ
 Навсякъде по света има хора, които уп-

ражняват насилие спрямо другите.
 Със задълбочаването на социално-ико-
номическата криза в обществото ръс-
тът на домашното насилие се покачва. 
В този контекст безработицата и лип-
сата на финансова сигурност могат да 
бъдат посочени като основни фактори, 
провокиращи насилието във всичките му 
форми. Наблюденията върху живота, как-
то и данни от проведени проучвания, по-
казват, че у нас доминиращо по размери 
и жестокост е домашното насилие.
 Според други изследвания, Балканите 
са място, където насилието е част от 
растежа на децата, т. е. възпитателна 
мярка.
 Насилието в семейството се провоки-
ра по-рядко от това, че детето е нару-
шило родителска забрана, и по – често 
от това, че в семейството има някакъв 
проблем. Посочените факти подкрепят 
тезата, че у нас насилието служи за прео-
доляване на семейни проблеми и е израз на 
принципа ”По-силният винаги има право”.
ПСИХОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ ЗА РАЗ-
ПОЗНАВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ, СПО-
РЕД ВИДА НА ПРЕЖИВЯНОТО
 Симптоми на жертвата на физиче-
ско насилие
 Деца - затвореност /апатия/, агресив-
но поведение, сподавен плач, емоционал-
на зависимост, избягване на зрителен 
контакт, безразборна привързаност.
 Юноши - затвореност /апатия/, агре-
сивно и саморазрушително поведение, 
самонараняване, проблеми в училище, 
страх от провал, злоупотреба с различни 

субстанции, бягство от къщи.
 Младежи - затвореност /апатия/, аг-
ресивно и антисоциално поведение, не-
разбирателство с младежи на същата 
възраст и търсещи вниманието на въз-
растните, бягства от къщи и употреба 
на алкохол, наркотици и др., проблеми в 
училище.
 Възрастни - неспособност за поддър-
жане на продължителни и удовлетворява-
щи отношения, лошо самочувствие, проя-
ви на страх, гняв и ситуации на насилие.  
 Симптоми на жертвата на сексуал-
но насилие
 Деца - сексуализирано поведение, ри-
гидност, емоционална
зависимост, пасивност, затвореност, 
превъзбуденост, затруднения
при храненето.
 Юноши - сексуализирано поведение, не-
способност да се привърже към юноши на 
същата възраст, разсеяност, нарушения 
в храненето /булимия, анорексия, затлъс-
тяване/, проблеми в училище.
 Младежи - сексуализирано поведение и 
позьорство, разврат и проституция, не-
подчинение или сговорчивост, доведени 
до крайно изолиране, страх, самонараня-
ване, симптоми за самоубийство, псевдо 
- зрялост, смущения в храненето, злоупо-
треби с алкохол и наркотици, бягство от 
къщи.
 Възрастни - сексуални проблеми, недо-
верие, срам от тялото, неспособност за 
самоутвърждаване, чувства се жертва, 
злоупотреби с алкохол или наркотици, 
лошо самочувствие.

 В помощ и услуга на гражданите: „Как да разпознаваме домашното насилие“  

Ценни книги и ръкописи бяха дарени на музейната сбирка на 
отец Димитър

Господин Драгоев, много се спеку-
лира за това как боклукът ще се 
кара до Шишманци. Бихте ли вне-
сли малко повече яснота по този 
въпрос?
Извозването на боклука до Екозаво-
да в Шишманци по ОВОС трябва да 
става с влак.
По този начин няма да се нала-
га да се претоварва в рамките на 
гара Белозем, но е вероятно част 
от вагоните да престояват по ня-
колко часа, докато бъдат откарани 
към завода. Зависи от това какви 
количества ще докарва всяка една 
влакова композиция.
Проблемите в този случай могат да 

дойдат от течове от самите ваго-
ни, които все пак не са специални, 
а са по-скоро пригодени за случая. 
От друга страна този вариант, 
с влак, е най-невъзможен на този 
етап за Община Пловдив, тъй като 
те нямат претоварна станция на 
която камионите на „Чистота” да 
бъдат разтоварени, а боклука ка-
чен на вагоните.
Остават варианти по шосе, но от 
Община Марица категорично са 
отказали на тяхна територия да 
преминават камионите с пловдив-
ски боклук. Тук говорим за марш-
рута през Скутаре и Рогош до 
Шишманци.

Магистралата е единствената дру-
га възможност, но според мен прос-
то няма как да се получи по редица 
причини.
А има ли нещо вярно в това, че 
Екозаводът ползва от енергийни-
те мощности на Раковски, както 
и вода предназначена за града?
Проблемите с тока и водата в Ра-
ковски през последните няколко сед-
мици не се дължат на претоварване 
на системата от мощностите на 
Екозавода, каквито спекулации вече
има, тъй като се ползва вода за про-
мишлени нужди от старата инста-
лация на стоманолеярния завод и ток 
от станцията край с. Чалъкови.

За да бъдете глобен за неправилно паркиране например, вече не е нуж-
но вашето присъствие. Ето така изглеждат новите фишове, които се 
лепят директно върху колите в нарушение. Екипът на вестник „Община 
Раковски“ призовава за спазване на правилата за движение по пъти-
щата.

На читателски въпроси ото-
варя зам. кмета И. Драгоев

Пространството на снимката оградено с пунктир е площадката за 
депониране на отпадъци. Евентуалното разширяване е планирано в 
посока на билото, което поставя редица въпроси...
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Децата обичат да спортуват, обичат 
да са на открито и да влагат част от 
безкрайната си енергия в игра. Стига, 
разбира се да има къде да го правят 
организирано и под ръководството на 
професионални треньори. По времето на 
покойния кмет Франц Коков градският 
стадион на Раковски беше повод за гор-
дост - с новите си седалки, с перфектно 
подържания основен терен и няколкото 
помощни игрища, винаги изпълнени със 
спортуващи от всички възрасти.
Днес, няколко години по-късно, нещата 
изглеждат различно - кризата е стигна-
ла и до тук. Децата са по-малко, трева-
та е започнала да превзема постепенно 
лекоатлетическата писта, покрай една 
от оградите могат да се видят захвър-
лени стари баскетболни кошове. Мъжки-
ят отбор е в най-ниското ниво на бъл-
гарския футбол. 
Въпреки това нито един от отборите, 
участващи в различните възрастови 
групи, не изпитва затруднения от фи-
нансово естество, по-скоро проблемите 
са в намаления интерес от страна на 
деца и родители. 
Според треньорите в школата на ФК 
Раковски, напълно нормален и очакван 
е отливът на деца през есента- денят 
е по-къс, хладно е, а и с истерията по 
медиите покрай новия грипен вирус, все 

повече майки оставят децата си вкъщи. 
И споделят, че напролет едва смогват 
да тренират всички желаещи, никой не 
връщат от игрището-
все пак в играта най-важни са хората и 
най-вече децата, които правят първите 
си стъпки в спорта. 
 Именно за децата и тяхната любов към 
футбола си говорим с Александър Керин, 
един от треньорите в школата на ФК 
Раковски. Той води момчетата от два 
отбора - така наречената подготви-
телна група за родените след 1999-та 
и по-големите от деца „Център”. В по-
следния си мач за есенния сезон, възпи-
таниците му победиха „Сокол” от Мар-
ково на терена на градския стадион в 
Раковски и се утвърдиха на третото 
място в своята група, като при това 
с равен брой победи с втория отбор и 
вкарани само два гола по-малко от пър-
венеца в класирането.

1. ПФК „Марица“ 97 - Пловдив 10 9 1 0 63-10 28 
2. УФК „Васил Левски“ 97 - Пловдив 10 8 2 0 51-9 26 
3. ФК „Раковски“ 97 – Раковски 10 8 1 1 61-24 25

Младият треньор, видимо доволен от 
постигнатата победа, споделя:
„Децата, с които работя са наистина 
много добри, притежават нужните ка-
чества. Имат желанието и дисциплина-
та да се развиват, истинско удоволст-

вие е да се работи с тях. Всички сме 
много щастливи, че успяхме да запазим 
третото място в конкуренцията на де-
сет други отбора, от които седем са 
от Пловдив. Смятам, че това класиране 
показва какво може да се постигне тук, 
в Раковски - макар и с доста по-ограни-
чени ресурси. Нашите деца традиционно 
са сред най-добрите за възрастта си и 
винаги през годините треньори от пло-
вдивски клубове са изявявали желание да 
ги привличат при себе си. Един пример 
само - момчето, което в момента е ка-
питан на футболен клуб „Марица” е въз-
питаник на нашата школа.
Лично аз съм убеден, че това трето 
място в момента не е върха на наши-
те възможности и тези деца тепърва 
още има какво да покажат. Все пак ние 
през целия сезон вървим толкова близо 
в класирането до винаги силната школа 
на „Марица” и единия от отборите на 
академията на Стоичков и това за мен 
е добър знак за бъдещо развитие на мои-
те играчи. Повече от две години и поло-
вина градим този отбор, което е почти 
цялото време, в което съм треньор в 
тази школа и вече се вижда резултат 
от работата ни заедно, затова и съм 
доволен, че почти успяваме да запазим 
отбора. Още повече би ми харесало да 
се привлекат и деца от близките на-

селени места- от Стряма, или пък от 
Белозем и Шишманци, защото тук усло-
вията ни са чудесни. Липсата на органи-
зиран превоз обаче пречи, засега. Дано 
напролет нещата се подобрят и дано 
дойдат повече желаещи да тренират.”
Мога само да им пожелая успех - на 
треньора и децата, и да се надявам, че 
повечето от тях ще заиграят футбол 
професионално. Без силен мъжки отбор 
в по-горните нива обаче, това ще бъде 
много, много трудно. А без обединение, 
силен отбор няма да има.
Само за справка класирането на ФК 
„Раковски” и ФК” Секирово” в техните 
групи:

1. ФК „Раковски“ - Раковски   9 7 1 1   25-11   22 

2. ФК „Ведраре“ - Ведраре     9 5 1 3   20-11   16

„А“ ОБЛАСТНА ГРУПА, МЪЖЕ - 2009/2010 
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1. ФК „Асеновец-2005“ - Асеновгр. 13 10 3 0 54-4 33
9. ФК „Секирово“ – Раковски 13 5 3 5 21-17 18

Генералци бият наред непретенциозни 
съперници, а секировци едва ли ще ус-
пеят, уви, да повторят класирането си 
от миналия сезон.  И пак така, всеки по 
отделно, по неговия си път. Без да обръ-
щаме внимание на факта, че повече от 
четиридесет години сме „град”.

 
Госпожице Пашкулова, какви са мер-
ките предприети от Вас във връзка 
с грипната епидемия?
 
Реагирахме веднага спускайки заповед 
във връзка с т.нар. ограничен режим- 
още на входа на детското заведение се 
извършва медицински филтър, следи се 
броят на заболели деца, консултираме 
се с джипита. Според лекарите броят 
на заболелите не се отличава от ми-
нали години, периодично се чуваме с 
всички директори на детски градини. 

Онова, което вълнува учениците 
най-много е дали тази грипна ва-

канция ще бъде отучавана?
Не, няма да се наложи отучаване, тъй 
като тези пет учебни дни са взети от 
резерва, предвиден от образовател-
ното министерство- просто ще се 
преструктурира учебната програма. 

Осигурени ли са вече училища и дет-
ски градини с горива за зимата?
 
Независимо от факта, че изграж-
дането на газопреносната мрежа в 
града е в напреднала фаза, ние сме 
поръчали въглища, дърва и нафта за 
училищата, за да се подсигурим, че 
няма да останат децата на студе-
но. Това се отнася за всички учили-
ща в обшината, като за тези извън 
Раковски ще се разчита на отопле-
ние различно от газ, тъй като няма 
планове да бъдат газифицирани.  

Какво друго е залегнало като план 
за изпълняване в ресорните ви здра-
веопазване и образвание?
 
До края на годината ще бъдат прове-
дени консултации на място във всяко 

от детските заведения на терито-
рията на града и общината, за да се 
видят отблизо всичките им нужди и 
проблеми. Освен това, съвсем скоро 
на официалният сайт на общината 
ще бъдат качени телефони за връзка 
с всяко едно учебно и здравно заведе-
ние на територията на общината, за 
да може гражданите да се информи-
рат по темите, които ги вълнуват. 
Ще бъдат публикувани и действащи 
нормативни документи, за да могат 
да се запознаят и родители и дирек-
тори на детските градини с текущи 
програми и възможностите за канди-
датстване.
Предстои ни работа по два много ва-
жни проекта, а именно - „Интеграция 
на децата ученици от етнически мал-
цинства в образователната система” 
и „Подпомагане обучението на деца 
със специална образователна потреб-
ност”. Ще направим максималното, за 
да може Община Раковски да бъде фи-
нансирана по тях и по този начин да 
се направи важна стъпка в преодоля-
ването на тези два много актуални и 
наболели проблема.

клекнали: Тони Изевков, Иван Шарков, Георги Йотовски, Мартин Тотов, Йосиф Кубански, Любомир Ро-
мански, Мирослав Иванчев, Петър Пашиков, Йосиф Хамбарлийски, Владимир Луков, Стоян Чонов, Тони 
Бойкин; прави: Марио Белев, Милко Мирчев, Иван бодушки, Петър Пенишев, Иван Дюлгерски, Йан Пеев, 
Милен Иванчев, Ал. Керин, Иван Плачков, Йосиф Табаков, Антон Марушкин, Валери Стрехин

клекнали: Тони Бойкин, Кристиян Рончев, Георги Ганчев, Иван Друмчийски, Петьо Рончев, Любомир 
Романски, Венелин Изевков, Майкъл Генчев, Дани Лесов, Алекс Шарков, Иван Йорданов; прави: Свето-
слав Кривчев, Венцислав Орешков, Петър Земярски, Йосиф Шопов, Пламен Петков, Александър Керин, 
Светлин Власов, Борислав Панчев, Валери Котов, Илия Бързинов, Петър Белчев

За играта, стадионите и най-малките футболисти

За образованието и мерките срещу грипа
разговор с Кремена Пашкулова

Приемни дни за граждани:

Иван Драгоев
понеделник и четвъртък

Етаж 2, стая 7

Кремена Пашкулова
вторник и петък
Етаж 3, стая 7

Павел Гуджеров
понеделник и сряда

Етаж 3, стая 8

Дежурства - подписи, заверки 
на документи

Иван Драгоев
вторник

Етаж 2, стая 7

Кремена Пашкулова
понеделник

Етаж 3, стая 7

Павел Гуджеров
четвъртък

Етаж 3, стая 8

Иванка Пачова
сряда и петък

Етаж 2, стая 5

ОА уведомява жителите на Раковски, че 
проблемите с водата са в следствие от 
извършащи се ремонти на помпената 
станция в кв. Секирово.



Зимата е наречена за празници, a на празник 
без богата трапеза не може. И както тради-
циите повеляват, тогава най-много се слуша 
стопанката на къщата. Така де, за къде сме 
без бабините рецепти? 

Домашен тиквеник
/по рецептата на баба/

Продукти:
 
Около половин тиква, 
200 до 300 грама орехи, според личния ви вкус
Една чаена лъжичка канела, а може да добави-
те и повече, ако така ви харесва
125 грама масло
Захар, според предпочитанията ви към слад-
кото
Точени кори „Фамилия” на „Бела”

Начин на приготвяна:

Най-напред почистваме тиквата, след което 
месестата й част се настъргва и се изпърж-
ва в половината от маслото, докато омек-
не. После сваляме от котлона и се прибавят 
натрошени орехите и канелата. Тайната на 
този тиквеник е в добавянето на два броя 
обикновени вафли- настъргани на ситно, за 
допълнителен вкус.
Следващата стъпка е намазването на тавич-
ката с останалото масло и полагаме първите 
два листа от корите върху дъното, а върху 
тях първия пласт от гореполучената смес. И 
така - лист кори, пласт тиквена смес. 
Печем на умерена фурна, до зачервяване, след 
което вадим тавата и поръсваме тиквени-
ка със захар. После покриваме с кърпа, за да 
омекне и да се напои.

Домашна туршия
/Традиционна рецепта/

Продукти

Зеле - 12 кг.
Чушки/червени/ - 3 кг.
Моркови - 3 кг.
Карфиол – 5 кг.
Целина – 1 връзка

За марината:
Захар- 600 гр.
Сол – 300 гр.
Оцет – 700 гр.
Олио – 1 литър
Бензоат – 4 супени лъжици

Начин на приготвяне:

Всички продукти се нарязват и се смесват, 
като морковите могат и да се настържат. 
Цялата получена смес се разбърква на опреде-
лен интервал от време през първите два-три 
часа, за да може да се получи желания вкус.
Съхранява се в малък бидон/ 20-ина литра/, 
или се разпределя с буркани.

Приятен апетит!
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Усмивка на броя

ТАКСИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ
Такса присъединяване към „Ситигаз“ - 336 лв по банков път
Проектиране на вътрешна газова инсталация - 180 лв на проектанта
Заверка на проекта в „Ситигаз“ - 24 лв по банков път
Заверка на проекта в технически надзор - „Термола“ - 162 лв в „Техн. надзор“
Заверка на проекта в общината - 30 лв + 3 лв разрешително
Изпълнение на вътрешната газова инсталация по проект - индивидуално
Изпълнение на отоплителна инсталация - индивидуално

За подробна информация и консултации на адрес:
кв. Генерал Николаево, ул. „Москва“ 31 (след Кметството) и на тел.: 0899 267 150

Петър Кривчев представя

Петър Романов и „Каталог“

център за красота

НЕВЕРОЯТНО

НАМАЛЕНИЕ!

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

Един човек с китара и с глас владее 
сърцата и емоциите ни от години. 
Преминал през редица проекти и гру-
пи, но никога не изневерил на стила 
си. Отраснал с рок-музика, днес той 
е този, който предава магията й на 
по-младите. Всяки понеделник вечер, 
в бар-грил „Танита”, Петър Романов 
и „Каталог” ни представят авторски 
парчета плюс някои от вечните рок-
химни.
 Петьо, би ли казал с няколко думи 
как започна всичко?
 Разбира се, с най-голямо удоволст-
вие. След разпадането на старата ми 
група „Трайни следи”, бях поканен да 
се присъединя към „Каталог”, които 
по онова време започваха да правят 
рок-вечери в „Танита”. Това бяха Павел 
Дюлгерски-барабани, брат му Галин - 
на баса, а соло-китарата беше в ръ-
цете на Стойо Фитнев. Точно в онзи 
момент обаче, аз бях изправен пред се-
риозната дилема дали въобще ще мога 
да продължа да пея - имах проблеми с 
гласа си. Наложи ми се да направя две 
операции - за щастие успешни. Тук е 
мястото да изкажа благодарността 
си към момчетата, които ми дадоха 
време да се възстановя и ме подкре-
пяха през цялото време. Така, заед-
но с рок-вечерите, се фокусирахме 
и върху записите на авторски албум 
/лятото на 2007-ма год., бел.ред./. В 
този момент обаче ни напусна нашия 
китарист и ни се наложи да търсим 
нов на неговото място. Оттогава на-
сам сме в същия състав: Галин - бас-
китара, Павел вече подържа ритъма с 
китара, вместо на барабаните, къде-
то го замества Владислав Христов, 
свирил с много пловдивски групи, а за 
солата отговаря Стойо Попов. Владо 
има и всякакви умения да отстранява 

всевъзможни повреди, свързани с тех-
никата. Галин пък е на „ти” с апарату-
рата, а Павката е „вечният двигател” 
на групата, за него препятствия не 
съществуват и всичко е постижимо.
 Да се върнем на албума, който 
записвате. Колко песни ще има в 
него?
 Точно десет песни сме решили да 
запишем. Две от тях вече са готови, 
като едната от тях - „Големите ос-
тават по-назад”, вече е хит нявсякъ-
де, където свирим. Другата песен се 
нарича „Трагедия Човек”.
 Как си разделяте писането на 
текстове и музиката?
 Автор на текстовете в този албум 
съм аз. Две от мелодиите са дело на 
Павел, останалите са мои, а музика-
та на „Големите остават по-назад” 
направихме двамата заедно. Искам да 
подчертая обаче, че всички песни се 
разработват и изглаждат от всички 
в групата. Момчетата споделят мои-
те идеи, което ме радва особено мно-
го.
 Каза, че си автор на всички тек-
стове. Откъде идва вдъхновението 
ти?
 Всичко се случва на момента, въ-
прос на емоции и изживяване, ако ис-
каш. Важен е крайният резултат - да 
достигнем до сърцата на хората.
 Къде правите записите на албу-
ма?
 В студио „Алкатрас”, собственост 
е на нашия соло-китарист Стойо По-
пов. Тук случката е интересна с това, 
че още докато бях в „Трайни следи”, 
търсех място където да запишем пе-
сните си. А и човек, на който да мога 
да се доверя, че ще го направи по най-
добрият възможен начин. Щастлив 
съм, че вече няколко години Стойо е 

част от нас и ни помага да напредва-
ме като саунд и като начин на свире-
не.
 Знам, че музиката означава мно-
го за теб. Познаваме се от много 
години и ти винаги си бил отдаден 
на пеенето и любимата китара. 
Откъде е тази любов?
 Баща ми беше този, който ми раз-
кри красотата на музиката. Макар 
той да беше акордеонист, аз избрах 
китарата- рокът е виновен за това. 
Радва ме това, че по стъпките ни 
вървят и по-малките от нас. Хубаво е 
да имат избор, различен от чалгата и 
евтинията, която е навсякъде. Поже-
лавам им да бъдат упорити и да не се 
отказват, въпреки трудностите, кои-
то ще се появят. А на читателите на 
вестника преди всичко желая да здра-
ви, да себорят за осъществяването 
на мечтите си и да обичат рока!

Интервюто подготви Петър Кривчев

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМО-
ЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ” обявява 
конкурс за проекти за реализация през 2010 го-
дина.
Програмата цели да осигури заетост и социална 
интеграция на безработни лица, обект на месечно 
социално подпомагане, чрез разкриване на работ-
ни места.

Повече информация на www.az.government.bg

и в Д”БТ” Раковски, тел. 03151/46-93; 24-57.
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