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Осмокласничка бе избрана за
полицейски комисар за един ден

Район Лозенец. Осмокласничката Ирина Носикова от 35 СОУ „Добри Войников” в София стана полицейски комисар за един ден. Ирина се
конкурира в 4 ПУ Полиция – СДВР с деветнайсет свои връстници от пети
до осми клас от четири училища в столичния район. Победителката тренира хип-хоп танци, обича да язди и мечтае да стане криминалист или
съдия. Тя бе избрана за полицейски комисар за един ден, а грамотата й
връчи и. д. заместник-началник на 4 ПУ Полиция – СДВР – главен
инспектор Красимир Кръстев.
Надпреварата започна с оперативка в 8.30 сутринта. По-късно децата
видяха какво представлява ареста, изпробваха бронежилетки, каски и
белезници. Учениците посетиха криминалистическата лаборатория, видяха как се снемат отпечатъци на реални заподозрени и как се извършва
експертиза.
Двайсет деца от пети до осми клас от столичния район Лозенец участваха в инициативата Кмет за един ден и Полицейски комисар за един

ден. Тя цели да промени обществените нагласи към работата на полицията чрез ангажиране на граждани и представители на местната власт.
Затова на 28 и 30 септември ученици от столичния квартал Лозенец,
участвали в онлайн анкета по темата, бяха поканени да се включат в
работата на районната администрация и да прекарат един ден с истински
полицейски екипи.
Проектът „Изграждане на устойчив модел за взаимодействие между местната власт, полицията и гражданското общество за осигуряване на обществен ред и сигурност на територията на Район „Лозенец”
се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична
община
Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010
Район „Лозенец” – Столична община

Людмила Иванова:

Българското читалище в сърцето ми

Елена ИЛИЕВА
Людмила Иванова е председател на читалището в кв. Славовци.
Години наред тя е работила в системата на просветата и културата,
както в Нови Искър, така и в район Възраждане. През месец август тя
навърши 60 години. По този повод се срещнахме и разговаряхме с нея.
– За никого не е тайна, че си една изключително мила и умна
жена, която е отдала цялото си време на нашето читалище. От
колко време си председател на читалището?
– Повече от 10 години.
– Имала ли си трудни периоди, през които ти е идвало да захвърлиш всичко?
– Разбира се, че е имало трудни периоди. Многократно съм огорчавана, но никога не съм била крайна в решенията си да захвърля всичко,
с което се занимавам. Що се отнася до работата ми в читалището, то
сърцето ми ще е в него, докато съм жива.
– Твоя ли беше идеята за създаването на хор „Зорница”?
– Идеята се роди съвсем случайно. Трябваше да пътуваме на турне в
Гърция, а организаторите държаха колективите да имат имена. Тогава
решихме да носим красивото име “Зорница”. По–късно наша кръстница стана тогавашната кметица, която носеше същото име.
– Имаш ли черта от характера си, която не харесваш? Опитваш
ли се да я преодолееш?
– Разбира се, че се опитвам. С възрастта човек помъдрява и когато
направи равносметка на живота си, то осъзнава, че не е заслужавало
да поддържа контакт с този или онзи. В Шопско казват: „Абе, оти да се
косиш, като че ти мине”. И на мен бързо ми минава. Забравям за
злото, което ми е сторено. На тия години си казвам, че Бог е този,
който има право да ни съди.
– Всеки един човек се е сблъсквал с трудности. Чрез болката
натрупваме житейски опит и извличаме поука от грешките си.
Кое е нещото, което със сигурност си научила от собствен опит?
– Животът ме научи никога да не затварям вратата зад себе си и да
не забравям колегите и приятелите си.
– Кой е най–ценният съвет, който си получавала?
– Най–ценните съвети съм открила в Библията. Опитвам се да ги
следвам.
–За какво мечтаеше, когато беше малка? Как възприемаш мечтите си сега?
– Най–голямата ми мечта беше да стана юрист, но татко си отиде
прекалено рано от този свят, така че нямаше на кого да се облегна.
Трябваше да работя и да следвам задочно, а правото в онези години
беше редовно. Тайно мечтаех да се срещна с други народи и култури.
В голяма степен тази моя мечта е реализирана с посещението ми в
Белгия, Холандия, Люксембург, Франция, Швейцария, Гърция, Маке-

дония, Сърбия, Италия–Сицилия, Турция и др.
– Хората казват,че любимият цвят на един човек издават неговият характер. Имаш ли любим цвят и за какво ти напомня той?
– Разбира се, че имам любим цвят – и то не един. Обожавам синия
цвят, който е синевата в простора и безкрайната морска шир. Падам си
и по жълтото – светлината и топлината, идеща от слънцето и жаравата
в огнището.
– Трудно ли вземаш решения?
– Във вземането на решения съм бърза и никога не съжалявам.
– Наскоро взехте участие в един от най–нашумелите фестивали
– „Разиграно оро” в Македония. Какво е мнението ти?
– Фолклорният фестивал „Разиграно оро” беше истински празник на
народното изкуство на Балканите. Разнообразие внесоха изпълнителите от Русия.
– Разкажи ни нещо повече за себе си?
– Животът ми е изпълнен с много емоции – положителни и отрицателни. Истинско предизвикателство за мене беше участието ми в Евроизборите през 2009 г. Когато госпожа Гергана Паси ни представяше,
каза: „Това е една специална дама от Партия на българските жени. Тя
е отличничка в нашата листа. Държала е дори ключовете на библиотеката при Софийската духовна семинария...” В този миг се почувствах
истинска българка. Оцених, че безплатната обществена работа, която
съм вършила през годините не е била напразно. Мислено благодарих
на всички, които са работили с мен и помолих Бог да дава сили на мен
и на тях, за да продължим да работим за доброто на България.
– Как запълваш свободното си време?
– Свободно време почти нямам. Обичам да чета историческа и художествена литература. Напоследък все повече се спирам на едно или
друго изследване на наши и чужди автори в областта на християнството.
– Какъв стил музика харесваш?
– Харесвам народната музика, но истинската. Слушам класическа
музика, която ме променя. Има едно изречение, изречено от великия
Бетовен, което никога няма да забравя,а то е: „Музиката е висше
откровение, мъдрост и философия”.
– Как успяваш да съчетаваш личния с професионалния живот?
– Трудно, но се справям някак си.
– Накрая – дай ни съвет или ни поздрави с нещо!
– Съвети не обичам да давам, но искам да ви кажа, че ако вярвате в
доброто, то непременно ще дойде при вас. Вървете напред с Вяра,
Надежда и Любов и Бог ще ви дари със сили и разум, който да използвате, за да успеете в живота.
Снимки Пепа ГЕОРГИЕВА

7 - 13 ОКТОМВРИ 2010 г.

Голямата община
и малкият бизнес
Институтът за европейски ценности осъществява проект „Голямата
община и малкият бизнес – европейски практики за партньорство и
развитие на местната общност”. Партньор по проекта е Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.
Основната цел е да се насърчаване взаимодействието между структурите на малкия бизнес и Столична община за прилагане на европейски
политики и практики за развитие на предприемаческата активност сред
местната общност. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез
реализация на специфичните цели като се прилагат добри европейски
практики, а именно:
1. Да се проучат и разпространят добрите европейски и световни практики на съвместна работа на общински администрации и представителите на малкия бизнес сред столичната общественост;
2. Да се създаде и апробира модел „Голяма община – малък бизнес” за
съвместно разработване и популяризиране на инструменти за ускорено
местно икономическо развитие - бързо преодоляване на последствията
от икономическата и финансова криза;
3. Да се обучат няколко десетки представители на целевите групи за
работа с Общински гаранционен фонд (ОГФ), кредитни схеми и инвестиране на малки проекти;
4. Да се популяризира дейността на ОГФ;
Целта е рязко да увеличи капацитета на администрацията и малкия
бизнес при работа с финансови институции и гаранционни инструменти.
Очакванията са, че значително може да се увеличи количеството и
качеството на предлаганите бизнес планове за финансиране чрез ОГФ и
привличане на финансов ресурс и ще даде възможност за преодоляване
на редица проблеми на столичния град. Прилагането на добрите европейски практики засилва ползите от членството на страната в ЕС. В резултат на това се очаква Столична община да бъде първата в България,
която ще развива модел на сътрудничество „общинска администрациямалък бизнес” чрез повишаване на капацитета на заинтересованите страни и ефективно реализиране на политиките на европейския модел на
предприемачество за изграждане на Иновативна Европа.
Основните целеви групи по проекта са:
· Представители на малкия бизнес;
· Структури на СО;
Дейностите по проекта са: Организация и управление на проекта;
Промоция на проекта. Информираност и публичност на проекта; Кръгла
маса „Голяма община – малък бизнес”; Популяризация на ОГФ; Изготвяне на обучителни материали и програми за обучения; Провеждане на
обученията – тренинг семинари; Мастерски клас „Мозъчният тръст на
кмета”;
Продължителността на проекта e пет (5) месеца и приключва на 30
октомври.

Семинар на тема “Финансови инструменти за подпомагане на малкия и среден бизнес се състоя като
част от проекта в Българската стопанска камара. Специален гост на
семинара бе Ирина Йорданова,
председател наПостоянната комисия по европейските въпроси и
връзка с гражданското общество и
ръководетел на Програма “Европа”.
Лектор бе д-р Кирил Григоров, управител на Общинския гаранционен
фонд за малките и средни предприятия. Идеята. Анализът на външната среда и на възможностите за
бизнес. Бизнеспланът и накрая
Финансовите инструменти бяха
опорните пунктове в неговата лекция. След това при голям интерес бе направена презентация на дейността на Общинския гаранционен фонд за малките и средни предприятия.
Проектът „Голямата община и малкият бизнес – европейски практики за партньорство и развитие на местната общност” се изпълнява с финансовата подкрепата
на Столична община
Програма Европа – граждански проекти и европейски
практики, 2010
Организация „Институт за европейски ценности”

