
Коледа е! да си пожелаем здраве и успехи!

Брой 8   1-24 декември 2009   Цена: 0,49 лв

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

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗМСМА, НАРЕДБА №1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество, за организацията и безопасността на движението на терито-
рията на Община Раковски, Пловдивска област.
Приета с Решение №14 на Общински съвет Раковски взето с протокол 
№3/18.12.2007г. и чл.5, ал.1, т.1; чл.6, т.1, 2; чл.62, т.3; чл.98, ал.1, т.1 и ал.2, 
т.5 от ЗДП

НАРЕЖДАМ

1. Собствениците на МПС излезли от експлоатация да ги отстранят от 
тротоарите, пътните платна и зелените площи.
2. Да се преустанови паркирането на лични и служебни МПС, селскостопански
инвентар и ППС с животинска тяга, с цел улесняване на достъпа на снегопо-
чистващите машини през зимния сезон.
Всички собственици на горе споменатите превозни средства, които пречат 
на процеса на снегопочистване следва да вземат незабавни мерки по пре-
местването им.
При неспазване на настоящата заповед ще бъдат налагани административ-
ни санкции съгласно НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопас-
ността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска 
област.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез средствата за масово 
осведомяване и да се връчи на РУ - гр. Раковски, както и на кметовете по
населени места за сведение и изпълнение.

Иван Антонов
Кмет на Община Раковски

За всички, които няма да 

имат възможност да посе-

тят празничната литургия 

на Бъдни вечер, официалният 

уебсайт на енория „Пресве-

то Сърце Исусово“ предлага 

възможност да я проследят 

на живо, на адрес 

www.catholic-rk.com
За целта следвайте стъпки-

те описани в раздела

„Инструкции“

Снимка: Йосиф Зенков
Малки коледари сурвакаха кмета - най-желаните за
всеки дом гости получиха лакомства и подаръци

Колко богато и колко красиво наследство 
имаме ние, българите, и колко рядко в наши 
дни се случва да се срещаме с него. В послед-
ните дни на годината такава възможност 
ни даде Народно читалище „Св.св. Кирил и 
Методий”-град Раковски.
Верен на любовта си към народната музика 
и танци, управителят на читалището Алек-
сандър Алексиев за поредна година успя да 
осигури празнично настроение, организирай-
ки тържествен коледен концерт. С богата 
програма и изключителни изпълнения силни 
емоции предизвикаха гостите от СОУ” Лю-
бен Каравелов”, техните песни докоснаха 
всеки от многобройните зрители в голямата 
читалищна зала. Представянето на местния 
фолклорен ансамбъл не отстъпваше по нищо 
и доказа за пореден път, че там където има 
желание и отдаденост, се случват хубави 
неща. Благодарим за чудесните емоции и ви 
чакаме отново след година.

Коледната къщичка пред Об-
щината отново ще бъде в 
центъра на празненствата 
за Бъдни вечер. Очакваме Ви, 
нека заедно се веселим.
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Има хора като малки слънца. Работят, 
живеят и творят с Божия ръка! Си-
гурен съм, отец Димитър ръководещ 
светия храм в кв. Ген. Николаево, град 
Раковски, прави всичко с обич и вещи-
на, вдъхновени от съвършенството на 
Създателя.
Не може да се измери с думи постиг-
натото от него. Трябва да бъде ви-
дяно!
Наскоро имах възможността, заедно 
с моят добър приятел г-н Венко Зе-
мярски, да разгледам музейната сбир-
ка, разположена в приземния етаж на 
Храма. За да реализира замисленото, 
отец Димитър сам е извозил стотици 
кубика земна маса, които са освободи-
ли място за изложбените зали.
Тук за постоянно са експонирани де-
сетки, ако не и стотици реликви от 
отминали времена- всички те отразя-
ващи далечната и по-близка история 
на живота на миряните в земите на 
днешния Раковски. От всяка витрина 
лъха красота, вещина и вкус. В осно-
вата на сбирката стои енергията и 
виждането на един човек, успял да съ-
буди интерес у своите съмишленици. 
И да събере в музейна сбирка частица 
от нашата история.
Тематично обособени са отделни къ-
тове на етнографията- живот и бит 
на местните хора- дрехи, инструмен-
ти, сечива. Отделно може в хроноло-
гичен ред да се проследи построява-

нето на църквата „Пресвето Сърце 
Исусово”. Изписани са имената на 
дарителите за строежа, изброени са 
отделните божи служители, работили 
тук през годините. Могат да бъдат 
видени свещенически одежди и атри-
бути за различните служби.
Онова, което най-силно ме впечатли 
бяха множеството оригинални исто-
рически документи и книги- например 
ръкописен регистър на новородените, 
който е отпреди повече от 300 го-
дини! Богата е сбирката от фотоси, 
свидетелстващи за отминали събитя 
и хора, неоспорим документ на исто-
рията.
Навсякъде очите ми се пълнеха с 
хармония и красота- в безупречната 
чистота на двора, оформлението на 
зеленината в парка, самият музей и 
величествената катедрала.
За огромно мое съжаление, в онзи ден 
отец Димитър не беше в града и не 
успях да се запозная с него. Но най-до-
бре за човек говорят делата му! А те 
са достойни за възхита!
Благодаря на отеца за подарените ми 
изживяване! Надявам се всеки от вас, 
жители на общината и града, да от-
дели от своето време, за да направи 
това пътуване във времето, както го 
направих аз. Благодарение на Човекът-
Храм, както поетичната ми натура 
нарече всеотдайния служител на Съз-
дателя.

Господин Ан-
тонов, кога 
предстои да 
бъде подпи-
сан догово-
ра с Община 
Пловдив за 
боклука?
На практика 
самият под-
пис е форма-
лен, тъй като 
общинските 
съвети на 

Пловдив и Раковски вече приеха текста на 
споразумението. В момента тече законо-
вия срок от две седмици, в които могат 
да бъдат подадени жалби срещу въпросно-
то споразумение. Считам, че такива няма 
да има, но след толкова много перипетии, 
всяка една от страните е на мнение, че е 
необходимо да бъдат спазени всички про-
цедури. На 23 декември, ден след изтичане-
то на този срок, договорът ще бъде факт.
Заводът в Шишманци вече започна ра-
бота, но остава въпросът с нерегла-
ментираните сметища в покрайнините 
на населените места. Какви мерки се 
взимат, за да бъдат ликвидирани те?  
Наистина в момента това е голям про-
блем. Само за пример, на територията 
на град Раковски има над двадесет таки-
ва сметища, като на някои от тях има 
огромни количества натрупан отпадък.  
Представителите на РИОСВ заедно с екс-
пертната комисия, която правеше провер-
ки в последните два месеца по общините, 
състави констативни актове и ни даде 
предписания и срокове за ликвидиране-
то им. Макар и да нямаме необходимите 
средства, веднага започнахме работа по 
проблема- в момента тече обществена 
поръчка за отстраняването на отпадъци-
те и, надявам се, още от другата седмица 
да има подписан договор и да се започне 
разчистването на тези сметища.
При това положение ще има ли къде 
гражданите регламентирано да изхвър-
лят строителни отадъци?
Има решение на този проблем. По глава 
„Екология”  на правителствено ниво, Бълга-
рия беше задължена до 16 юли тази година 
да затвори всички нерегламентирани сме-
тища, които не отговарят на изисквани-
ята. Отлагахме решението на този про-
блем доста дълго време, защото  това е 
голям проблем за община от типа на Ра-
ковски и изисква сериозна подготовка при 
решаването му.
Планира ли се  постепенно преминаване 
към разделно събиране на отпадъка?
Водени са нееднократно разговори с фир-
ми, чиито бизнес е оползотворяването на 
отпадъци, засега имаме някои разминава-
ния как точно да се организира самия про-
цес. Желанието на Община Раковски е да 
се въведе система за разделно събиране, 
но то да бъде индивидуално, за всяко дома-
кинство. Това е много сериозен финансов 
ангажимент, тъй като за всяко домакн-
ство ще бъдат осигурени по три съда за 
събиране на отпадъци, плюс този който е 
в момента за битовия отпадък.
Но все пак битовия отпадък остава ос-
новна задача?
Да, защото появата на всяко едно нерагла-
ментирано сметище води до налагането 
на солени глоби - за кметовете те са от 
2000 лв. до 20000 лв., а за граждани от 500 
лв. до 2000 лв., като при повторно нару-
шение санкциите стават още по-големи. 
Именно за да предотвратим такава тен-
денция, се предвижда Община Раковски да 
подпише договор с охранителна фирма, 
която да прави обходи, дневни и нощни по 
населените места, за да се следи за по-
добни нарушения. За целта сме се заели да 
проучим опита на Община Марица, която 
от доста време насам води подобна пре-

вантивна политика.
В община като нашата зелената и лист-
ната маса също представлява проблем. 
Има ли решение към момента?
Да, ще бъдат обособени по една площадка 
за зелена маса във всяко едно от селища-
та на общината, като за Раковски те ще 
бъдат три- за всеки квартал ще има от-
делна такава. Към момента сме обсъдили 
по няколко възможни варианта. Трябва да 
вземем предвид обаче и мнението на фир-
мата, която ще ликвидира сметищата, за 
да се намалят разходите по изграждане-
то на тези площадки.
А какво ще се случи със строителните 
отпадъци? Къде ще се изхвърлят те?
Строителните отпадъци имат по раз-
лична уредба. Който има нужда да хвърля 
такъв отпадък, може да подаде писмено 
заявление в Общината, за да му се предос-
тави подходящ съд. Трябва да се укаже 
какви отпадъци точно ще се изхвърлят 
като количество и тип- дали е земна маса, 
или строителни отломки. Според това ще 
бъде определена и съответната такса за 
съда и извозването на отпадъка до един-
ственото към момента регламентирано 
депо за Пловдивска област - в село Първе-
нец.
А не ли е възможно да се направи по-
добно депо тук, в община Раковски? Все 
пак тези пари, които се плащат за из-
возване и съхраняване е добре да вли-
зат в бюджета на нашата община.
За да отговорим на тази нужда на населе-
нието, започнахме проектиране на депо за 
строителни отпадъци на територията на 
общината. Макар и малко като обем, от 
порядъка на 5 до 10 декара, то ще бъде съ-
оръжено с необходимата техника за раз-
дробяването на отпадъка. Надяваме се с 
времето да започнем и да печелим, прода-
вайки готовия след обработка продукт. 
Изискванията към момента са такива, 
че поне 30 % от строителния отпадък, 
след преработка трябва да бъде върнат в 
строителството- под формата на пълнеж 
за пътни настилки например.
Проблемът с отпадъците наистина е ог-
ромен и затова искам да призова гражда-
ните да започнем да работим така, че да 
си променим манталитета. Защото, убе-
ден съм, всички искаме да ни е по-чисто 
и подредено. Осъзнавам добре, че това е 
дълъг и труден процес, но все отнякъде 
трябва да се започне. Което е по силите 
на администраницията, ние го правим,- да-
ваме възможност на всеки, който иска да 
изхвърля отпадъците си в кофи, раздадени 
за целта; споменах по-рано и за възмож-
ността да се изхвърлят и строителни от-
падъци, без да се нарушава закона. Вярвам, 
че работейки заедно, след време ще имаме 
един чист и приветлив дом за всички ни. 
Нека се отървем от навика да затрупва-
ме с боклуци покрайнините на населените 
места- неугледно и неприятно е, а и вече 
носи големи санкции.
Нека ви дам един пример затова колко ще 
ни струва почистването на въпросните 
нерегламентирани сметища- само за едно 
от тях, на територията на квартал Се-
кирово, след като бяха направени необхо-
димите измервания и сметки, се оказа, че 
дори сума от порядъка на 60 000 лв. може 
да се окаже недостатъчна. А ви казах, че 
общият брой на подобни сметища надви-
шава двадесет.
Разходите за ликвидирането на сме-
тищата ще бъдат за сметка на об-
щинския бюджет, тоест на гражда-
ните. Означава ли това повишаване 
на такса смет?
Да, повишение ще има, но то ще бъде ми-
нимално - от 3 на 3,5 промила. Имаме към 
момента наличен остатък от такса смет 
за миналата година, който ще бъде използ-
ван за разчистване на нерагламентирани-
те сметища. 

Иван Антонов
Кмет на община Раковски

Музеят при храма „Пресвето сърце Исусово” постепенно се утвърждава като 
предпочитано място за посещение от гостите на града.
Последната новина свързана със съвместната работа на общинската адми-
нистрация, в лицето на кмета, г-н Антонов, и представителите на църквата 
в Раковски е отпускането на средства в размер на 10 хил. лв. за за ремонт 
на двата храма в града. Парите идват благодарение на съдействието на ми-
нистъра без портфейл Божидар Димитров и са от бюджета на Агенцията по 
вероизповедания, която той ръководи.

Човекът храм от храма
                            от Никола Галунски

От кабинета на кмета
последните новини от общинска администрация

Снимка: Борислав Чепишев

Снимка: Борислав Чепишев
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КРИМИНАЛНА ХРОНИКА

01.12.2009
Водоструйка е била открадната в Ра-
ковски от лек автомобил “Фолксваген 
Джета”. Колата е била оставена с нез-
кючени врати.
Полицията напомня на гражданите да 
не оставят без надзор ценни вещи и 
документи в автомобилите си.

***
По обяд в Раковски при полицейска про-
верка на лек автомобил “Мерцедес” в 
дамската чанта на пътуващата в ко-
лата С.М./ 20 г./ от споменатия град 
са били открити 10 пакетчета с амфе-
тамин на прах с общо тегло 3.3566 гра-
ма. Двете жени са задържани в ареста 
за 24 часа.

03.12.2009
Двама пияни шофьора са заловени през 
изминалото денонощие. С 2.50 промила 
е задържан в Раковски Б.К./ 46 г./, който 
управлявал лек автомобил “ВАЗ”. През 
нощта в село Рогош при проверка на 
лек автомобил “Фолксваген” полицаите 
са установили, че водачът на колата - 
И.З./ 21 г./ от Раковски, бил седнал зад 
волана с 1.39 промила.

11.12.2009
Мъж и жена бяха заловени непосредстве-
но след обир на магазин в село Искра. На 
10-ти през нощта след счупване на един 
от прозорците и изкъртване на локал-
ната сигнално–охранителна техника е 
било проникнато в магазин за хранител-
ни стоки. Откраднати били продукти, 
цигари, алкохол и пари на обща стой-
ност около 1 500 лева. При проведените 

бързи оперативно-издирвателни дейст-
вия полицаите от РУ-Първомай са зало-
вили заподозрените в кражбата Т.Д./ 32 
г./ от Стряма и 27-годишната М.П. от 
Раковски. Т.Д е задържан в ареста за 
24 часа.

12.12.2009
ПТП
Жена е ранена при катастрофа, ста-
нала вчера в Раковски. Около 8 часа на 
кръстовището на улиците “Симеон I” и 
“М. Добромиров” лек автомобил “Фиат”, 
управляван от 43-годишната П.Б. от 
Раковски, при неправилно изпреварване 
блъснала движещия се пред него “Форд 
Мондео”, който бил подал сигнал за ляв 
завой. Возещата се във фиата Н.Ш./ 
62 г./ от Раковски и с контузна рана 
на главата. След медицински преглед е 
била изписана за домашно лечение.

17.12.2009
Още в първите дни след пускането си, 
Екозаводът в Шишманци стана обект 
на разследване. За нещастие с крими-
нален характер. Оказа се, че някоя от 
колите извозващи пловдивския боклук е 
докарала до лентата за сепарация на 
завода труп на новородено. Работници, 
които отговарят за първия етап от се-
парирането на отпадъците с ужас са 
открили бебешко телце. За няколко часа 
е била спряна работата, докато компе-
тентите органи организират разслед-
ване на случая.В момента съвместната 
работа на криминалисти от управле-
нията в Раковски и Пловдив продължа-
ва. Единственото ясно досега е,  че е 
проследен сметосъбиращият камион и е 
установено, че автомобилът е извозил 
боклук от район „Южен“ в Пловдив.

На гости сме на Милена Че-
пишева, директор на Цен-
тър за обществена под-
крепа, град Раковски. Рано 
следобяд е, а в сградата се 
усеща някакво оживление. 
Всички от екипа са усмих-
нати и отзивчиви, забърза-
ни нанякъде - обяснимо е- 
пристигат децата, които 
се подготвят за коледното 
тържество. Случва се точ-
но днес да има репетиция. 
Търпеливо и с много любов 
преподаватели и малчугани 
упражняват стиховете и 
песните, с които ще бъдат 
посрещнати Дядо Коледа и 
Снежанка. „Ще има и много 
подаръци, за всяко дете”, 
обяснява директорката на 
центъра. „Децата просто 
грейват, когато получа-
ват толкова внимание. Не-
прекъснато ни изненадват 
приятно с отдаването си 
и желанието да се пред-
ставят по-добре.” На въ-
проса ми успяват ли да се 
справят с наличния екип, 
госпожа Чепишева обясня-
ва, че от около три месеца 
повечето неща в работата 
на центъра постепенно се 
подобряват, хвали хората с 
които работи и споделя, че 
е щастлива да бъде част 
от подобна инициатива. 
Благодарна е на управлява-
щите в лицето на замест-
ник-кметовете Кремена 
Пашкулова и Пламен Гудже-
ров за усилията и времето, 
които отдават, за да може 
ЦОП Раковски да се превър-
не в това, което е в момен-

та. Центърът разполага с 
логопед, трима психолози, 
както и двама социални ра-
ботници и медицинско лице. 
Постоянен процес е набира-
нето на доброволци. За тях 
отговаря г-н Стефан Кар-
паров, който бе любезен да 
отговори на въпросите ни.
Господин Карпаров, какъв 
е образа на доброволеца в 
наши дни?  
Обикновено това са мла-
ди хора, представители на 
различни професии и инте-
реси, които носят в себе 
си различни убеждения, но 
въпреки това събрани с цел 
да направят животa на де-
цата днес, тук и сега по-
добър и цветен. Работещи 
заедно, в екип, който има 
за цел повече мечти да се 
сбъдват в България. 
Какви са изискванията да 
стане човек доброволец? 
Нужна ли е някаква подго-
товка, или квалификация 
в определена област?
Не, не е необходимо нищо 
толкова специално като 
умения. Всеки може да за-
яви в Център за обществе-
на подкрепа – гр.Раковски, 
че иска един, два или много 
часове месечно да отдава 
доброволен труд. 
Процедурата е следната - 
първо трябва да дойдете 
в Центъра за обществена 
подкрепа и да заявите сво-
ята готовност, след което 
се провежда встъпително 
интервю с координатора 
на доброволческия център. 
Виждат се способности-

те, възможностите на до-
броволеца, от какво обуче-
ние и развитие има нужда. 
Предоставя се информация 
на всеки какви са полета-
та той да работи, за да 
се напаснат възможности-
те му с тези на средата 
и на организацията. Всеки 
доброволец започва обуче-
ние и след края на първото 
обучение, което обикнове-
но е тридневно, той бива 
свързан с мястото, детето 
или институцията, където 
той ще работи като добро-
волец. През цялото време 
на своя труд той получа-
ва подкрепа, супервизия, 
непрекъснати обучения, 
защото за нас е много ва-
жно високото качество на 
доброволния труд да бъде 
гарантирано чрез тази под-
крепа, която му оказваме.
Какви са мотивите, с ко-
ито хората идват тук? И 
какво им дава работата 
в центъра?
Много от доброволците 
споделят, че идват тук за 
да помогнат, води ги усе-
щането, че вършат нещо 
добро. Намират нови прия-
тели, които иначе може би 
не биха заговорили навън. 
Дават своя принос към об-
ществото, в което живе-
ят, а в процеса на работа 
тук научават немалко нови 
неща. Общуването с деца-
та носи радост и емоция и 
за доброволците, което до-
пълнително ги мотивира да 
продължават да работят 
тук. Не на последно място 

споделят, че се чувстват 
щастливи и удовлетворени 
от себе си.
Доброволчеството е от 
полза както за цялото об-
щество, така и за самия 
доброволец. То играе важна 
роля и в икономически, и в 
социален аспект, тъй като 
изгражда доверие и взаим-
ност между гражданите, 
допринасяйки по този начин 
за сплотеността на цяло-
то общество.
Тръгваме си от Центъра 
за обществена подкрепа 
заредени с оптимизъм. Хо-
рата, които работят там, 
работят със сърцата си. 
Вероятно и заради това са 
винаги усмихнати.

децата ни правят щастливи, 
техните усмивки са награда за нас

Приемни часове на специа-
листите в ЦОП - Раковски

Атанас Атанасов – психолог
Понеделник – от 12:00 до 17:00 часа
Вторник – от 10:45 до 17:00 часа
Сряда – от 14:00 до 17:00 часа
Четвъртък – от 14:15 до 17:00 часа
Петък – от 14:00 до 17:00 часа

Пламен Пищийски – психолог
Понеделник – от 12:00 до 16:00 часа
Вторник – от 12:00 до 16:00 часа
Сряда – от 12:00 до 16:00 часа
Четвъртък – от 08:30 до 12:30 часа
Петък – от 12:00 до 16:00 часа

Пенка Ячева – психолог
Понеделник – от 08:30 до 12:30 часа
Вторник – от 08:30 до 12:30 часа
Сряда – от 08:30 до 12:30 часа
Четвъртък – от 12:00 до 16:00 часа
Петък – от 08:30 до 12:30 часа

Йовка Пищийска – логопед 
Понеделник - 13:00 – 17:00  часа
Вторник -  08:30 – 12:30 часа
Сряда -  08:30 – 12:30 часа
Четвъртък - 08:30 – 12:30 часа
Петък - 13:00 – 17:00 часа

Какво ни донесе изминалата година?

На прага сме да оставим още една година след 
себе си. 2009-та беше странна и динамична, с 
повей на промяна, но и с една световна криза, 
която изкачаше от всеки ред във вестниците 
и всяка новина по телевизията. 
От друга страна, ние си имахме нашите мал-
ки, но не маловажни проблеми. Трябваше да 
гласуваме не един или два пъти, а цели три! И 
да дадем тон за предстоящото да се случи в 
цяла България. Преживяхме избори, които раз-
делиха града, скараха стари приятели и доне-
соха много неприятни емоции със себе си. Сла-
ва на бога, това вече е минало. Сега, в края на 
декември, можем да обърнем поглед към идва-
щата 2010-та, да си пожелаем да сме здрави, 
да има работа за всички и най-сетне да за-
почнем да градим бъдещето на децата си, да 
променим облика на града и на всички селища 
в общината. Заразени от коледно настроение, 
да оставим очаквания сняг да покрие с забрава 
лошото и оттук насетне търпеливо да подо-
бряваме, всеки ден по малко, живота си.
Погледнато реално, новият общински кмет 
едва в последните няколко месеца получи въз-
можността да работи относително спокойно. 
През последните две седмици по населените 
места бе представен и отчет за свършеното 
от общинска администрация до края на тре-
тото тримесечие. Ние пък си позволихме да 
направим анкета сред жителите на община-
та, анонимна и поради това не дотам офици-
ална. Но все пак достатъчна, за да ни даде 
представа за настроението в което ще изпра-
тим старата година.
 Какво ни показаха резултатите? Както и се 
очакваше, немалко е направено, но и тепърва 
предстои да бъде изкачена висока планина от 
нерешени проблеми. Откъде да започнем? От 
неспазените обещания за асфалтиране на от-
делни улици след канализирането им, или пък 
от чудесните детски и спортни площадки, с 
които община Раковски се сдоби. От пуска-
нето на Екозавода и недоволството от ни-
ската цена, за която „се продадохме“, или пък 
недовършените тротоари, стоящи с месеци в 
плачевно състояние и затлачените корита на 
реките. И така можем да продължим още дъл-
го. Налице обаче е и желанието да се даде вре-
ме, за да бъдат отстранявани тези проблеми. 
Един по един, според силите и възможностите 
на управляващите.

Безспорното събитие на 2009-та година за община Раков-
ски беше изборът на Георги Плачков за депутат в 41-то 
Народно събрание. Той е едва първият народен избраник 
от Раковски след повече от 80-годишна пауза.
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 Пълнено пиле
Необходими продукти:

1 голямо пиле 
1 тарелка пилешки дробчета
10 сушени, обезкостени, накиснати 
в бяло вино и нарязани наситно сини 
сливи
100 г пушен бекон
1 бира 
на върха на ножа настъргано индийско 
орехче
пасиран чесън или на гранули - на вкус
черен пипер и сол на вкус
копър и магданоз по 1/2 връзка
краве масло

Приготвяне:

Нанизвате пилето на бутилката и печете не до готовност, а до порозовяване. 
Ако не се събира право във фурната, поставете го да си легне върху морска сол.
През това време, задушавате леко дробчетата и смесвате с нарязаните сливи 
и бекон. Добавяте подправките и размесвате добре.
Пълните пилето с плънката, да не забравите да извадите бутилката :), 
намазвате отвсякъде с краве масло и печете до златистокафяво. 
Сервирате със салата “Снежанка” или с пържени картофи. В зависимост от 
сезона, може и със задушено кисело зеле.

Вита баница с късмети
Необходими продукти:
1 опаковка домашно точени кори
(които можете да купите от магазина)
4 яйца ( 1 яйце се оставя за отгоре)
250 гр. краве сирене
1 ч.ч. кисело мляко
1/2 ч.ч. олио или краве масло (част от мазнината
се оставя за намазване на корите)
1/2 ч.л. сода бикарбонат
2 – 3 с.л. брашно

Приготвяне:

Приготвя се плънка от изброените продукти.
Всяка кора се поръсва с малко мазнина. Слага 
се плънка и се завива на руло. Поставя се в на-
маслена тава, като се завива като охлюв.
Така се процедира с всичките кори.

Ако остане част от плънката, тя се слага върху навитите рула. Баницата се 
поръсва с разбитото яйце с малко мазнина и се пече в предварително загрята 
фурна при температура 200 градуса.

Желаем Ви добър апетит и страхотно настроение!!!
Домакин на кулинарната рубрика е: Надя Йовчева, управител и главен готвач на „Танита“ - Бар и Грил

Специален гост в този брой е игра-
чът на ПФК Брестник Петър Атана-
сов.
Наше момче, което само преди два-
десетина дни игра за своя клуб в мач 
срещу шампионите от Левски. Уви, 
осминафиналът за Купата на България 
завърши със загуба за брестничани, 
но Петьо впечатли всички наблюда-
вали мача. И специалисти и зрители 
бяха единодушни, че играещият вдя-
сно раковчанин е бил приятното от-
критие на мача. Дори треньорът на 
сините Георги Иванов-Гонзо сподели 
пред медиите, че е впечатлен от иг-
рата на Атанасов и вероятно ще сле-
ди с интерес изявите му на терена 
занапред. Но това е въпрос от бъде-
щето. Днес ще си говорим за минало-
то и настоящето.
Може би мнозина от вас си спомнят 
Петър от участието му в първия 
международен футболен турнир „Обе-
динени от футбола”, където ФК „Ра-
ковски” игра финал загубен нещастно 
с дузпи. Петър определя себе си като 
добър и скромен човек - качества, 
които всеки може да долови още при 
първия си контакт с него. 
Най-напред, поздравления за подпи-
сания първи професионален дого-
вор. Как се чувстваш? Доволен ли 
си от себе си?
Благодаря много. Да, определено съм 
доволен от подписването на дого-
вора. Все пак през следващите три 
години ми се гарантира някакво спо-
койствие и сигурност в това, което 
правя. За всеки спортист, и футбо-
лист, е от голямо значение да бъдат 
решени точно тези въпроси свързани 
с материалната му осигуреност. Така 
имам повече време да се фокусирам 
над тренировките и да се развивам.
Ти май единствен от онзи отбор, 
загубил финала на детския турнир 
преди седем години, успя да стиг-
неш до професионален договор. На 
какво се дължи това - на шанс, упо-
рит труд или просто повече та-
лант?
Мога да кажа, че е комбинация от 
всичко изброено. Всеки от нас имаше 
качества и потенциал, аз не съм из-
ключение, имаше дори по-талантливи 
момчета в отбора. Аз самият минах 
през немалко трудни моменти през 
последните години, но се радвам, че 
сега всичко е зад гърба ми. Научих се, 
че с дисциплина и постоянство, фут-
болът може да бъде сериозна профе-
сия.

Поставяш ли си конкретни цели? 
Докъде искаш един ден да стигнеш 
в професионалния футбол?
В момента се чувствам добре, на 
нивото на което играем, всички в 
отбора се наслаждаваме на играта, 
забавляваме се на терена, трупаме 
опит. Клубът ни е сравнително нов 
и сега се изгражда, имаме чудесна 
база в Брестник, остава единствено 
да се завърши терена. Но пък когато 
играем домакинските си мачове в Ра-
ковски, получавам силна подкрепа от 
трибуните. Затова искам да благода-
ря от сърце на хората, които идват 
на мачовете.
Игра  много силно срещу Левски. 
Какво е усещането да се изправиш 
срещу шампиона на България в мач 
на директна елиминация?
Ако кажа, че не бяхме притеснени, 
няма да е истина. Макар и с много 
промени в състава, Левски си остава 
Левски. И всеки мач срещу тях си е 
голямо изпитание.
Имаше шанс дори да отбележиш в 
края на второто полувреме. Няма-
ше да е незаслужено.
Да, малко преди края имах удобно по-
ложение да стрелям, но защитникът 
ме изпревари и изчисти топката от 
крака ми. Преди да ни вкарат втория 
гол, ние ударихме греда. Ако това 
положение беше станало гол, мачът 
щеше да бъде много по-различен.
Барселона или Ман. Юнайтед?
Барселона, определено.
Тогава Меси, или Иниеста?
О, не. Аршавин. Играта му, особено в 
големите мачове, срещу силните от-
бори е от най-висока класа. Винаги 
има какво да се научи от него. Много 
съжалявах, когато вместо Барселона 
той отиде в Арсенал.

„Футболът е истинска професия” 

Интервю с Петър Атанасов  

Коледна вечеря

усмивка на броя

Като награда за постигнатото, Петър получи 
лаптоп от ръководството на ФК“ Раковски“ и 
общинска администрация

Петър беше част от състава на „Брестник“ в
осминафинала за Купата на България срещу „Левски“

Моника Чепишева, 8 месеца


