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Въведение

Типичната селска кухня е плод на вековен исторически процес в общества, които са
били главни действащи лица във важни моменти от развитието на човешката
цивилизация. В европейската култура масата е станала символ на гостоприемството и
на посрещането в семейството, а храната се е превърнала в изразен език на чувствата.
По тези причини селската кухня трябва да бъде защитавана и опазвана от опити за
подправяне и фалшифициране, за да може да бъдат запазени нейната история, култура,
качество и естественост. Тази осъзнатост, в съчетание с богатия опит на Местна
инициативна група Мармила (МИГ Мармила) от Италия, реализирала пилотния проект
„I Sapori di Ieri” („Вкусовете от вчера”), доведе до подготвянето на кандидатурата и
последващото одобрение на проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно
наследство”, договор № РД 50-75/07.05.2014г. за безвъзмездна финансова помощ,
финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР 20072013г.), мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество".
Проектът се реализира в партньорство между Местна инициативна група Раковски,
България (бенефициент) и Местна Инициативна Група Елсбере Винервалд /Leader
Region Elsbeere Wienerwald/, Австрия. Проектът е в пряка връзка с главната цел на
стратегията за местно развитие на МИГ Раковски, а именно „валоризация и съхраняване
на природните и културно-исторически ресурси на територията, стимулиране на
ефективно и екологично земеделие и конкурентноспособна икономика и постигане на
висок жизнен стандарт за населението” и по-конкретно с приоритет 1 „Валоризация и
съхраняване на природните и културни ресурси на триторията” и свързаната с него
специфична цел „Промоциране и уползотворяване на природните и културни ресурси
на територията”.
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Главна цел на проекта е чрез различни действия да преоткрие познанията,
традициите и уменията, свързани с храната, като ценен елемент на историческото и
културно наследство на територията. Проучването е отправна точка за реализацията на
проекта, насочен към една нова философия на местното развитие, която дава
предимство на двуединството кухня-култура и която ще служи за основа на
организирането на мероприятия за сплотяване на населението и засилване на
чувството му на принадлежност към територията на МИГ-а, както и на укрепване на
икономическия отрасъл чрез създаването на мрежи и действия за териториално
промоциране.
Проучването включва провеждане на изследване на населението, неговия културен
аспект, свързан с местната кулинария, който принадлежи почти само на устните
предания. То позволи откриване на антични рецепти в контекста на социо-културната
принадлежност и послужи за анализ на връзката между храната и календарния цикъл,
между храната и сакралността и др. Кулинарното наследство е неделима част от
местното културно наследство, поради което се счита за един от възможните
инструменти за промоциране на територията и обединяване на местната общност
около общи цели за развитие.
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1. Основание за разработване на проучването, процес и принцип на
работа

Проучването и анализът на културните аспекти на местната кухня на територията
на МИГ Раковски, съвпадаща с територията на община Раковски, се основава на
сключения на 11.07.2014г. договор между Фондация за развитие на културния и бизнес
потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО) и възложителя МИГ Раковски за
реализацията на настоящото проучване. За извършване на проучването са използвани
методическите указания на МИГ Раковски и принципите за разработване на подобен
тип проучвания.
Специфичните цели, на които отговаря проучването, са:
- Изпълнение на съвместни дейности във връзка с възстановяване на знанията за
храненето като жест, чрез който се е изразявало културното съдържание на селското
общество, към което се принадлежи;
- Подпомагане на утвърждаването на уникална местна и регионална идентичност,
която да е в подкрепа за паралелното утвърждаване на европейска идентичност в голям
дял от местното население, пряко (като участници в дейностите) или непряко (като
консуматори, потребители), основаващ се на дългогодишен европейски опит.
В процеса на извършване на проучването е ползван опит както на самата фондация,
така и на други национални и регионални структури от България и страните от
Европейския съюз. При изготвянето на анализа на културните аспекти на местната
кухня са взети предвид приоритетите и насоките за развитие на страната, региона и
областта, ползвани са предишни и настоящи общински, регионални и национални
документи, справки и статистически данни.
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Проучването и анализът на културните аспекти на местната кухня на община
Раковски се осъществи в периода юли-август 2014 год., като в процеса на изготвянето
му участваха голям брой експерти от всички сфери. Включени бяха представители
както на общинската администрация, така и на МИГ Раковски, на държавни структури,
на частния бизнес, на сдружения и съюзи от неправителствения сектор и най-вече на
местната общност. Формиран беше екип, който се състои от високо квалифицирани
експерти, които работеха по няколкото приоритетни теми на проучването, а именно:
география и икономика, история и култура, местна кухня и полево проучване, анализи.
Работата по изготвянето на проучването и анализа на културните аспекти на
местната кухня на територията на МИГ Раковски премина през два основни етапа:
Първи етап – определяне на обхват и съдържание на проучването, съставяне на
таблица за идентичност, която да извади на преден план характерните черти на
целевата група, която да бъде интервюирана по време на полевото проучване, събиране
и обработване на първоначална информация;
Втори етап – изготвяне на подробни анализи по отделните теми, включени в
проучването, включително анализи на силните и слабите страни, извършване на
полево проучване и анкетиране/интервюиране на тема „Храна и традиции”, анализ на
резултатите, крайно оформление.
За изпълнение на първия етап бе изработена следната таблица за идентичност:

Характерни черти на целевата група
№ Идентифициращ въпрос
1

Вие сте родом от община Раковски

2

На възраст 55 или повече години

3

Поне в две поколения от членовете на вашето семейство има

Да

Не

представители, които са родом от община Раковски

-6-

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

4

Вие реагирате по емоционален начин на промените, които се
извършват на ваша територия и не приемате безропотно
наложени отвън решения

5

Вие се чувствате и възприемате като част от сплотена група
(изразена групова идентичност), членовете на която с лекота се
обединяват около полезни и интересни за развитието на
територията идеи и начинания и които с готовност си оказват
подкрепа в нужда

6

Вие разполагате с информация за културната база и
историческото минало на региона, която бихте споделяли и
споделяте с вашите деца и внуци

7

Вашият дом е богат на старинни предмети, които предават духа
на миналото и биха били интересни за онагледяване на
културно-историческото наследство на региона

8

Вие се занимавате с приготвяне на вкусни местни ястия за
семейството или на професионална основа и бихте споделили
интересни рецепти с екипа на проекта

Положителният отговор на повече от 5 /пет/ въпроса от таблицата за идентичност
(задъжително ДА на втори въпрос) определя съответния анкетиран като част от
целевата група. Таблицата за идентичност беше използвана при извършване на
отделните полеви проучвания.
Ползваха се също статистически данни, тематични разработки, налични справки и
информация от общинската администрация и МИГ Раковски и от публичното
пространство. Допълнителна информация бе набрана от външни институции в
зависимост от темата. С много голямо значение за качествения анализ на ситуацията,
извеждане на тенденции и очертаване на характерни черти се оказаха експертните
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констатации и мнения по различни въпроси от аналитичните раздели на проучването,
мненията и становищата на анкетираните/интервюираните представители на
местната общност. Пълен списък на източниците на информация може да се намери в
приложената библиография.
Експертите, извършили проучването и екипът на Сдружение «МИГ Раковски»,
благодарят за безценната подкпрепа от страна на местната общност в община
Раковски и най-вече на влюбените в традициите културни дейци от местните
читалища и възрастни хора, които откликнаха на поканата за включване в
инициативата «Вкусовете от вчера».
В рецептурника в приложение 2 са изброени и описани рецепти, споделени с нас по
време на интервютата. Тъй като нашите събеседници бяха щедри в информацията,
която ни предоставиха и описваха повече от една рецепта, често повтаряйки найапетитните и типични за региона ястия, към описанията в рецептурника не сме
поставили имена – безценната колекция ни е предоставена от събирателния образ на
местната баба.
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2.

Исторически

преглед

на

важните

моменти

от

създаването и развитието на община Раковски
Град Раковски – центърът на община Раковски – е разположен в западната част на
Горнотракийската низина сред плодородни равнинни земи с голяма площ. Градът се
намира само на 25 км от гр. Пловдив – вторият по големина град по българските земи
от недалечното минало и средновековната епоха. Отличните възможности, които
предлага

земята

около

община

Раковски,

са

привлекли

население

още

в

праисторическите епохи. Една селищна могила, разположена непосредствено до града,
показва чрез находките в нея, че първото селище на тази земя е възникнало в каменномедната епоха (VІ хил. пр. Хр.). Откритите жилища не са били малки за времето си. Те са
с правоъгълен план, дълги 8 м и широки 6 м, изградени от дърво с глинени или дъсчени
подове. Според откритите керамични съдове селището е съществувало няколко
хилядолетия, като разбира се периодично е било опожарявано при инциденти или
вражески нападения. Именно поради руините, които са били заравнявани и върху тях се
е строяло отново, се е образувал огромният могилен насип.

2.1 Античност
През античната епоха (VІІ в. пр. Хр. – VІІ в. сл. Хр.) в региона на община Раковски
живее тракийското племе одриси. Одрисите заемат голяма част от Горнотракийската
низина, Средногорието, Източните и Западните Родопи. Изградената от одрисите
голяма тракийска държава, обединяваща всички тракийски племена в земите на
днешна България, съществува само 150 години – между началото на V в. до средата на
ІV в. пр. Хр., но териториите в региона остават под контрола на Одриското царство,
което като съюзник на римляните е включено без сражения в Римската империя, като
по този начин одрисите се запазват като основно население на областта до средата на
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ІІІ в. сл. Хр. След ІІІ в. сл. Хр. започват жестоките нападения на т. нар. варвари, които
подлагат на грабеж и насилие населението. Плодородният регион на Пловдив е
опустошен още в 250 г. от германски племена. Тук е моментът да се кажат няколко думи
за Тракия.
Самото име „Тракия” има финикийски произход (макар че не всички автори
споделят това). То идва от Ракхива, което значи „небесна твърд“ или „етерно
пространство“, в смисъл на духовното пространство между Небето и земята („Ра“ значи
„слънце“). Тракия е едно етернохрамно изповедно и душевно състояние за народите,
идващи тук. Ето защо древногръцките поети и мислители ще говорят за Тракия като за
една свещена земя – земя на свещена наука и поезия, т. е. свят на божествената мисъл.
Свещена е поради самата си същност и поради географското си предназначение.1
На територията на община Раковски не са открити следи от значимо градско
селище. Причината е, че още в VІІ в. върху естествено защитени хълмове възниква
голямото градско селище Евмолпия, известно още като Пулпудева, Филипопол, Пълдин,
Пловдив и Раковски е в естествена връзка и влияние от него. Поради възможностите,
които дават пловдиските тепета, за защита и добра отбрана и същевременно за добър
живот на градското население, тук във всички епохи се съсредоточават усилията на
всяка държавна власт за изграждане и поддържане на голямо и добре укрепено градско
селище.
През античната епоха (одриската, римската и ранновизантийската) територията
около гр. Раковски спада към т. нар. градска територия на Пловдив. В нея са се
разполагали огромните поземлени имения на тракийските и римските аристократи,
живеещи във Филипопол. Това личи от богатите златни, сребърни, бронзови и
керамични находки, открити в надгробните могили в селата около Раковски – Дуванли,
Калояново и др.

1

Ваклуш Толев, Духовните дарове на България, Том I. Религиите в българските земи. Пловдив, 2010.
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2.2 Павликянство
В средата на VІІ в. в Югоизточна Европа стават събития, които завинаги променят
историческото ѝ развитие. През 632г. на север от Дунав е създадена Българската
държава. През 680-681г. след една тежка война с Византия тя откъсва Мизия и
установява южната си граница по билото на Стара планина и Средна гора.
Горнотракийската низина изведнъж се превръща в гранична зона. Изглежда поради
оредялото ѝ в предходните столетия вследствие на варварските нашествия население,
Византия предприема сериозни мерки за укрепване на граничната зона. Тези мерки
включват строителство на нови и възстановяване на стари крепости и заселване на
обезлюдени райони. Византийските хронисти разказват, че в 756г. византийският
император Константин V Копроним, готвейки се за офанзива срещу България, заселил в
Тракия от Бургаския залив до Пазарджик значителни маси павликяни. И тъй като
прадедите на днешните жители на Раквоски безусловно са потомци на тези заселници,
добре да бъде изяснен въпроса с вярата и етническия произход на павликяните,
заселили се в този район.
Павликянството е една от многобройните ереси на християнството, появили се още
в първите векове на съществуването му. Павликянството е често свързвано от
днешните изследователи с манихейството и богомилството и характеризирано, в
сравнение с по-умерената доктрина на последното, като изповядващо "краен
дуализъм". Дуализъм, защото за павликяните съществуват две равнопоставени по сила
и времетрайност дадености: добро и зло, за разлика от класическия дуализъм на
персийската религия (зороастризма), където на злото (Ариман) е предоставено
ограничен брой години. Друга страна, която оценява богомилството без да го отрича,
това е отговорното отношение към темата от страна на няколко от големите наши
академици и професори, сред които акад. Йордан Иванов, проф. Петър Мутафчиев и др.
Йордан Иванов е един от най-големите изследователи на нашата старина. Той издава
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знаменит труд2, в който с чувство на безпристрастен историк и на вещ познавач на
различните школи много прецизно дава своята преценка за богомилите. Не отивайки
нито в едната, нито в другата крайности, предлага една много интересна теза. Във
вековете, в които се явява богомилството, макар и да е продължение на манихейството,
на павликянството, на масалианството, не може да се приеме, че то носи идея за рушене
на държавния институт. Тези бунтовни движения в религиите, които стават социални, в
края на краищата нито могат да направят държава, нито могат да направят трайни свои
региони. И когато богомилите са преселени под различни форми и прогонени в Босна,
там приемат мохамеданството.
Петър Мутафчиев има едно по-друго схващане, но и то не е много далече от това
направление. Той казва, че на богомилството липсва идеята за обществени
преобразувания и че остротата и влиянието му отслабват, когато сме имали силна
централна власт, т. е. когато ръководното ядро на държавата ни е било водещо,
перспективно и във възход. Когато държавата е слаба и е в упадък, когато има съмнение
в историческото оцеляване и нацията е застрашена, тогава богомилското движение е
борбено и то говори срещу безизходността и срещу нравствената корупция.
Следователно то е нещо като усет за грешните посоки, нещо като протест, който иска да
събуди чувство за отговорност.3
Според павликянството злото е създало материята и материалния свят с неговите
закони, а доброто е господар на небето, на душевния свят и затова се почита.
Павликяните са противници на злото и затова са противници на създадената от злото
материя, богатства, закони и управление и се борят за отстраняването им от света. Тази
борба в много случаи се свежда до въстания срещу държавната власт и църквата с цел
да се премахнат всички закони и произтичащото от тях зло. Павликяните вярват, че
всеки човек трябва пряко и свободно да общува с Бог и да стигне до него. Поради това
2

Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, БАН, Наука и изкуство, 1970.
Мутафчиев П. Поп Богомил и Св. Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. В: Философски
преглед, № 2, 1934, стр. 363.
3
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те са против всички символи и обреди на църквата: кръст, кръщение и др. Считат ги за
неща, създадени от злото, и атрибути на идолопоклонничеството. Владетелите на
материалното, създадено от злото, се считат служители на злото. Поради това, че
властващите и църковните дейци владеят материалното, то те се считат за врагове и се
води борба срещу тях. Хората се раждат равни и следователно жената и мъжът са
равностойни създания. Тъй като по рождение хората са равни, то неравенството,
бедността, богаташите и управляващите са последващ резултат. Поради това трябва да
се води борба срещу неравенството.
Тези черти на павликянството с течение на времето са довели до някои особености
в тяхното поведение в социалния живот. Поради честите опити от страна на
административната и църковна власт да бъдат „вкарани в правия път” те започват да се
организират във военни общества и бързо се превръщат в страховита военна сила. От
друга страна властващият дуализъм в душата им в съчетание с християнството, където
присъстват много елементи от еврейството и в частност юдаизма, се проявява като
едно твърдо застъпничество и защита на правото. Павликяните често се изявяват като
мощни съюзници на държавната власт, но само когато тя е във възход и начело на
държавата стои изявена личност. Те често са радетели и застъпници за социална правда
и равенство, но и в своята негативна изява са рушители на държавност и носители дори
на анархизъм.
Тъй като павликянството се проявява и развива основно в граничните арменски
земи (днешна Армения и днешна Източна Турция), където макар и за кратко
павликяните създават своя държава, те получават статута на акрити (граничари).
Поради посочените по-горе черти на павликянството византийските власти са
принудени да се съобразяват с тях и дори опитват да се възползват от съществуването
им. Така павликяните се превръщат в гранично население, състоящо се главно от
свободни селяни, които не плащат обичайните данъци, но защитават границите на
Византийската империя от набези. Оттук идва и тезата, че имената на две от големите
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села, днес квартали на гр. Раковски, Калъчлий и Балтаджа идват от наименованието на
оръжията на военните формирования, които са разположени там – „калъчка” означава
„сабя”, „дълъг нож”, а „балтия” означава „брадва”, „секира”. Дали преселените в Горна
Тракия павликяни са защитавали добре Византия в периода 756-812г. няма сведения, но
при настъплението на хан Крум в Тракия от т. нар. Хамбарлийски надпис (декрет на хан
Крум от 813г.) става ясно, че ръководителите им (Леон, Вардан, Григорий и т.н.) минават
на българска служба, и то като стратези. Стратезите са военно-административни
чинове с ранг заместник-областни управители. Това говори за степента на доверие,
която им е оказана още в началото на вековните конфликти между България и
Византия.
И тук се поставя въпросът какви по народност са били преселниците-павликяни в
Горна Тракия. Някои от хипотезите са, че те са арменци, които са се претопили в
заобикалящите ги отвсякъде българи. Това е трудно защитима теза, като се има
предвид, че пристигналите българи в Дунавската равнина не са били милионно
население. Основното население, което заварват тук прабългарите, са славяни.
Изследванията на езиковеди също показват, че езикът на павликяните спада към найстаринните български говори. В именната им традиция няма нищо арменско, открояват
се само старинни български фамилни имена. Освен това практиката показва, че
асимилацията е много трудна при обособени администативно и верски групи. А
павликяните очевидно и в Средновековна България запазват статуса си на войнишко
население. Именно с този статут и с тази вяра ги виждаме да живеят и действат до
завладяването на България от турците в края на ХІV в.
Съвременни изследователи на движението на българите към Европа показват, че те
не идват от Монголия и Алтай през северните степи на Евразия и не са тюркски народ, а
идват от Иран през Кавказ. Вероятно е, че през този път ІІ-ІІІ в. значителни маси
българи остават в Армения, приемат християнството в ІV в., а по-късно и повлияни от
персизма прегръщат павликянството. Фактът, че те все пак са християни, а и предвид
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военните им способности и други обстоятелства, вероятно са накарали император
Константин Копроним да пресели павликяните от Армения в Горна Тракия. Дали
арменци, славяни или прабългари по народност, очевидно е, че те още от най-ранното
си съприкосновение с прабългарите на Аспарух са застанали на страната на
българската кауза. Така през 1205г. те отварят вратите на Пловдив за войските на цар
Калоян. В периода ХІІІ-ХVІІ в. павликяните се разселват из Южна България (Родопи) и
на север – по течението на р. Осъм и в селата Калаброво, Хаджиево, Ново село и около
Никопол.

2.3 Католицизъм
Във втората половина на ХVІ в. католическата църква отчита, че голяма част от
папството ѝ е намаляло поради вливането на значителни маси от населението на
Германия, Франция, Англия и Скандинавските страни към изповедниците на
различните протестантски църкви. На свикания Тридентски събор е взето решение за
масирано мисионерство с цел да се покатоличат макимален брой „неверници” от
Европа, Азия, Африка и Америка. Тази политика на активна мисионерска дейност ще
превърне католицизма в доминиращо християнско изповедание за Централна и Южна
Америка, Азия и Африка. Този процес засяга и живеещите на територията на Раковски.
През 1596г. католическият мисионер Петър Солинат основава едно малко католическо
гнездо в Северозападна България – това е гр. Чипровци и околните три села. Той
възстановява Софийската католическа епископия, която става архиескопия през 1643г.
Изпраща няколко юноши от града на обучение в католически колежи, като един от тях –
Илия Маринов, го наследява на епископската катедра. Той издейства също така 6
стипендии годишно за млади българи-католици в Клементинския колеж в Рим и в
Илирийския колеж в Лорето (Италия). Тези млади българи са Петър Богдан, Петър
Парчевич, Филип Станиславов, Стефан Кнежевич и Иван Лилов. Те ще разгърнат през
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следващите 5-6 десетилетия активна мисионерска и образователна дейност във
възстановените католически епархии – Никополска, Марцианополска, Охридска и
Скопска. Петър Богдан остава в нашата история като един от видните будители с
написването на първата история на България, почти 100 години преди „История
славянобългаская” на Паисий Хилендарски. Той е и един от подбудителите и участници
в Чипровско въстание през 1688г.
Първият католически проповедник в южна България е Антон Батор. Той пристигнал
в град Пловдив през 1623 година. Под закрилата на Рагузки семейства Антон Батор
посещавал околните села и успял да покръсти 30 никополски фамилии павликяни.
Вторият католически мисионер Яков Хомодей (Яков Божков), съученик на Петър
Парчевич в Лорето, Италия, дошъл в село Калъчлий (кв. Ген. Николаево) през 1643
година. Село Калъчлий било център на павликянството в южна България. Отец Яков
Хомодей построил първата католическа църква в село Калъчлий от дърво и слама.
Докато към 1650-тата година почти всички живеещи в северна България българи
павликяни приели католицизма, то в южна този процес едва започвал, за да завърши
през 1839 година с покръстването на последното павликянско село – село Балтаджа. В
резултат на преселения на павликяни от Северна България католическата общност в
Раковски в периода ХVІІ-ХІХ век бележи значителен демографски ръст. На територията
на съвременния Раковски се появява още едно село – Алифакъх (днес Парчевич), по
името на известен лечител-турчин. Групи от нарасналото население на Балтаджа и
Калъчлий се заселват в околните селища – Белозем, Борец, Пловдив.
Приемането на католицизма от павликяните в Раковски не е станало бързо и лесно.
Историята пази множество случаи на гонене на мисионери от селата, бягства на цели
семейства от местата, където активно проповядват и действат католическите
мисионери. Католицизмът, както беше посочено и по-горе, се е отличавал с агресивност
при налагане на християнството, което произтича от догматичните и историкогеографски разлики между Източното православие и Римския католицизъм. Запазена е
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историята за непреклонната българка Съба Петкова, последната непокръстена
павликянка от с. Балтаджа. С помощта на турските власти (които всъщност са
съдействали на покатоличването на българи в поробената ни родина) отците Иван
Птачек, Матия Граф и Игнат Кристоф по произход чешки славяни публично унизили,
малтретирали и изгорили книгите на Съба Петкова, не дълго след което тя починала.
Ирония на съдбата е, че именно наследниците на Великоморавия, за която е била
написана азбуката от светите братя Кирил и Методий, изгарят последните
богослужебни книги със славянски букви в Раковски. Все пак трябва да се отбележи, че
както

богомилството

(катари

в

Италия,

албигойци

във

Франция),

така

и

павликянството е нямало шанс да оцелее всред вече християнизирана Европа. Това е
успял да прозре и княз Борис І Покръстител, който извърши великия и недостатъчно
оценен акт да покръсти българския народ с едничката мисъл и цел да запази България
за бъдните векове и да ѝ даде път и бъдеще като една държава на един народ, вплел две
етнични групи – прабългари и славяни. Също е интересно да се отбележи, че както и
останалите християнски разклонения, които изповядват дуализъм, в последните
десетилетия на ХVІІІ и началото на ХІХ в. големи групи техни изповедници приемат
исляма. Пример за това са съвременните босненци, които са наследници на богомили,
напуснали България. Причината за това, може да се каже, отстъпление от
християнството е наличният дуализъм, който прави възможна близостта с правдата на
исляма и юдаизма.
В периода ХVІІ-ХІХ век католицизмът става изповедание на по-голямата част от
населението на Раковски. В историята ще останат имената на свещениците Михаил
Добромиров от Калъчлий, Павел Гайтанджиев и Петър Ковачев (автори на сборници с
дидактическа проза и поетични химни), Яко Яковски и Йосиф Арабаджийски
(просветители и учители) и много още други проповедници и мисионери, допринесли
за просвещението на народа и българщината. Забележителни паметници на
духовността са двете огромни католически катедрали в кварталите Секирово и Генерал
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Николаево. Те се смятат за двата най-големи католически храма на Балканския
полуостров. Строени са по един план със спомоществователството на царското
семейство и папството и дарения от местното население.

2.4 Съвременни тенденции и характеристики на обществения
живот в община Раковски
След възстановяване на българската държавност през 1878г. селата на Раковски се
развиват като сериозни аграрни средища и продължават да увеличават територията и
населението си до момента, когато с №100 от 03.06.1966г. трите села Секирово,
Парчевич и Генерал Николаево се обединяват в град, носещ името на великия
български възрожденец, борец за свобода и будител Г. С. Раковски. Жителите на община
Раковски се гордеят с взаимното уважение, сътрудничество и партньорство между
представителите на отделните релиозни общности в идеята да работят за просперитета
на града и общината.
Визията за развитието на общината „Община Раковски – привлекателна и
атрактивна за живот и бизнес” отразява нагласата и волята на населението на Община
Раковски да се превърне в привлекателно място за живот и бизнес инициативи, да
привлича значими външни инвестиции, да бъде с качествено подобрена и променена
техническа и социална инфраструктура, да развива съвременни икономически отрасли
с обновена техника и технологии, да се впише успешно в новите социалноикономически условия след членството на България в Европейския съюз и да се
постигне значително по-високо ниво и качество на живота. Заложените стратегически
насоки като приоритетни области на развитието на общината се основават на
потенциала и ресурсите, на натрупания опит и съществуващите традиции. Те отразяват
важни намерения за нарастване и засилване ролята на традиционни отрасли с основен
акцент върху промишлеността и технологичното обновление на местната икономика,

- 18 -

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

включително с внедряване на иновационни и високотехнологични производства,
повишаване на качеството на продукцията и услугите, разработване на нови
перспективни отрасли като туризъм и модерно селско стопанство. По отношение
бизнеса се разчита на активна инвестиционна политика и подкрепа за местните
предприемачи, модернизация на социалната и техническата инфраструктура, с
изграждане на нови обекти и поддръжка и обновяване на съществуващата
инфраструктура. Застъпват се също мерки за съхраняване и опазване на околната
среда, а също и инвестиране в човешкия фактор, най-вече в младите хора, и засилване
ролята на гражданското общество.
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3.

Кратък

анализ

на

географското

разположение,

природно-климатичните дадености и ресурси на община
Раковски

3.1 Географско положение и климат
Община Раковски
плодородното

е разположена в Южна България, в източната част на

Пазарджишко-Пловдивското

поле

на

Горнотракийската

низина,

североизточно от град Пловдив.
Границите й са:
-

север и североизток – Община Брезово, Пловдивска област;

-

изток – Община Братя Даскалови, Старозагорска област;

-

юг – Община Садово, Пловдивска област;

-

запад, югозапад – Община Марица, Пловдивска област;

-

запад – Община Калояново, Пловдивска област;

Общината в сегашния си вид е образувана на 26.01.1979 година с Указ №93 за
административно-териториални промени в страната. Разположена е върху площ от 264
кв. км и обхваща гр. Раковски - център на общината, и селата Белозем, Стряма,
Чалъкови, Шишманци, Болярино и Момино село.
Общината заема важно пътно-транспортно положение. През територията й
преминава автомагистрала “Тракия” и жп. магистрален път № 8: Изток-Запад /СофияПловдив-Бургас/. Чрез нея се осъществява връзката Черно море - Западна Европа. Това
неминуемо е един от факторите, които оказват благоприятно влияние на стопанския
живот на общината. Друг важен път, който преминава през територията е Пловдив –
Раковски – Брезово – Шипка.
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Територията на oбщината има равнинен релеф. Надморската височина /Балтийска
система/ варира от около 140 м за с. Белозем, около 161 м за с. Стряма, около 169 м за
кв. Парчевич, около 171 м за кв. Секирово, около 184 м за кв. Ген. Николаево, до 207 м за
с. Болярино. Хълмисто-ридов релеф има в землищата на с. Шишманци (където има
кариера за добив на варовик и производство на вар) и в с. Болярино.
Територията на община Раковски попада в преходно-континенталната климатична
област, разположена южно от Стара планина. Тя се отличава със значително по-мека
зима и сухо лято. Основна роля в случая има Стара планина, която се явява бариера,
възпрепятстваща преминаването на студените континентални въздушни маси на юг. В
същото време тя спира и топлите въздушни маси на север. Снежната покривка се
задържа средно 30 дни през годината. Понякога при нахлуване на крайно студен
арктичен вятър може да настъпи и намаление на минималните температури. Пролетта
започва рано. Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на април
средноденонощната температура най-често е повече от 100 С. Зимата е мека, а лятото
топло, дори горещо. Изключително ниските стойности на относителна влажност на
въздуха са закономерно свързани с периодите на появата на фьон, характерен за
зимния и пролетния период. Средногодишната сума на валежите в района е под
средната за страната (за България – 650мм). В северната част на района валежната сума
се увеличава до 550-600 мм (в подножието на Средна гора). Понякога в района през
летните сезони се наблюдават засушавания, което се дължи на валежната сянка на
оградните планини. Големият териториален обхват на Горнотракийската низина,
малката надморска височина на релефа и еднообразието на нейната заравнена или леко
нахълмена повърхност, заедно с широката и орографска отвореност на изток и
югоизток, са важни предпоставки за формиране на сравнително хомогенен климат –
преходно континентален, който се обуславя от въздействието на въздушни маси,
присъщи както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в Европа.
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3.2 Водни ресурси, почви
Територията на Община Раковски попада в Егейската отточна област, във
водосборния басейн на р. Марица. През нея протичат реките Марица, Стряма, Сребра,
Рахманлийска (р. Марица по нейната южна граница, р. Рахманлийска - отчасти по
източната, а р. Стряма я пресича в югозападната част). Площта на водните течения на
всички реки е едва 0,85% от територията на Общината.
Река Сребра е главната дренажна артерия в региона и чрез нея повърхностните
води постъпват в р. Марица. Река Сребра и другите леви притоци на р. Марица,
протичащи в района при пълноводие подхранват подземните води от кватернерния
водоносен хоризонт, а при ниски стоежи го дренират. Максималният речен отток се
проявява през февруари-април, а минималния през периода септември-ноември.
От подземните природни богатства в Общината предмет на екстензивна
експлоатация са подземните води от кватернерния безнапорен водоносен хоризонт.
Съгласно Почвено-географското райониране на България4 община Раковски попада
в: Южнобългарската ксеротермална почвена зона, Среднобългарската подзона на
канелените горски почви и смолниците, в Тракийско-Тунджанската провинция,
Пазарджишко-Пловдивски почвен район и по-точно в североизточната му част. Този
почвен район заема югозападната част на Тракийската низина и обхваща
Пазарджишко-Пловдивското поле. Той е един от най-равнинните райони в България.
Главната отводнителна артерия – р. Марица, както и притоците и, текат в широки
алувиални легла с ниски брегове. Левите притоци на р. Марица отлагат наносите си
върху обширни площи. Почвообразуващите материали са главно кватернерниалувиални (речни) и делувиални (склонови) наслаги. Северно от р. Марица тези
материали са безкарбонатни или беднокарбонатни.

4

В. Койнов и кол., 1974г.
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Най-представителни,

най-характерни

и

най-разпространени

почви

(според

авторите на почвено-географското райониране) са :
•

алувиално-ливадните почви - в община Раковски тези почви се срещат във
всички села. На тях с голям успех се отглеждат зеленчуци, житни култури,
лозя, овощни и др. култури, което обуславя богатстия урожай на тази
селскостопанска продукция;

•

ливадно-канелените почви - на тях се отглаждат почти всички земеделски
култури. В община Раковски тези почви са разпространени в с. Белозем и с.
Чалъкови;

•

канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви - в земеделието се
използват за отглеждане на домати, пшеница, тютюн, сливи и др.;

•

силно

излужени

до

слабо

оподзолени

канелени

горски

почви

-

разпространени са във всички населени места на Община Раковски. Пригодни
са за отглеждане на много култури – круши, праскови, лозя, домати, пшеница,
люцерна, ориенталски тютюн, рози, лавандула, царевица, слънчоглед и др.;
•

излужените смолници - най-тежките почви в района. Хумусното им
съдържание е сравнително високо. Не се срещат само в с. Стряма, кв.
Секирово и кв. Паркевич, а най-много в с. Болярино. Пригодени са за
отглеждане на памук, царевица, мента, едролистен тютюн, слънчоглед,
пшеница, люцерна, домати, ябълки и сливи, лозя и много други земеделски
култури.

Алувиално-ливадните и ливадно канелените почви предлагат отлични условия за
отглеждане на ориз. Регионът е богат на ориз, от древни времена та до днес, което
обуславя широкото му използване при приготвянето на местни гозби. Картофите са
далеч по-непопулярни.
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3.3 Флора и фауна
Растителната покривка е оформена при различните условия на територията на
общината, извън обработваемите земеделски земи за трайно ползване и горските
насаждения с растения ендемити, които са групирани или оформят следните типове
съобщества със съответните растителни видове:
•

пасище-мера, необработваеми ниви – бял равнец, среден живовляк,
обикновена млечка, магарешки бодил, овчарска торбичка, обикновено
глухарче, ливадна метлица, щир, репей, ливадна детелина, обикновена
поветица, троскот и др.

•

пасище с храсти – изброените по-горе видове съжителстват с полски бряст,
акация, дилянка, дребноцветна шипка, трънка, повет, полска къпина и др.

•

брегова растителност в близост до водни течения и застояла вода – оформят
се екосистеми на водолюбиви растения – папур, росица, тръстика, дива мента,
лютиче, водно пиперче, бучиниш, ракита, бяла топола, черен бъз и др.

•

ниви със засолени почви, изоставени и пустеещи земи – бодилче, лечебна
лайкучка, полско подрумниче, обикновена ралица, обикновен пелин, рапица,
меча трева, коприва, магарешки бодил и др.

Горската система на община Раковски има дисперсен характер, без пряко
въздействие върху микроклимата на селищата. Масивите са ориентирани надлъжно по
хоризонталите, което е съобразно с ерозията. Постигнатата пълнота осигурява
ветрозащитна функция, но нискостебленият характер, който е функция от възрастта,
дава незадоволителна ветрова “сянка”.
По отношение на фауната на територията на общината се срещат следните видове:
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•

от клас Бозайници – таралеж, къртица, див заек, лалугер, обикновена горска
мишка, домашна мишка, сив плъх, черен пор;

•

от клас Птици – гургулица, селска лястовица, сврака, полска врана, гъски,
патици, малък орел, ловджийски сокол;

•

от клас Влечуги – костенурки, гущери, змии и жаби.

Във връзка с горното интересно е да се спомене, че в Раковски първи започват да
консумират жабешки бутчета, а до ден днешен заекът е част от менюто на местните
фамилии.
В гората в землището на с. Шишманци и с. Болярино се срещат редките за страната
ни птици – малка бяла чапла, гривеста чапла, нощна чапла и блестящ ибис.
На 2 км югоизточно от селищната граница на с. Стряма до границата със с.
Калековец и с. Трилистник е гората „Чекерица”. Създадена на мястото на естествено
горско насаждение, има състав: бряст, бяла топола, елша, мекиш, летен дъб, цер, акация.
Насаждението е високостъблено, разновъзрастово, със запазени стогодишни дъбове с
пълнота 0,8 – 0,9, подлес, разселвани подлесни птици и дивеч.
Северозападно от с. Болярино на около 800 м е Боляринската гора, която има косвен
екологичен ефект. Насаждението е смесено и монокултурно, разновъзрастово 10 – 50
годишно, с пълнота 0,3 – 0,9. Добрият показател за пълнота е за смесените насаждения
от летен дъб, цер, бряст.

3.4 Резюме на на силните и слабите страни, свързани с географско
разположение, природно-климатични дадености и ресурси
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По отношение силните и слабите страни, които са свързани с географското
положение и природно-климатични дадености и ресурси може да се изброят следните
фактори:
•

Благоприятното географско разположение

•

Благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което
обуславя развитие, както на интензивно земеделие и животновъдство, така и
възможности за развитие на промишленост

•

Общината е богата на подпочвени води и инертни материали

•

Благоприятно съчетание на природни дадености (релеф, климат, води),
подходящи за развитие на земеделие

•

Недостатъчни горски пояси, които да служат като защита от ветрове и
неблагоприятни климатични влияния

•

Наличие на неблагоприятни промени в климатичните явления, ерозийни
процеси и пресъхване на водоизточници.

Тук може да се отбележат усилията за поддържане и насърчаване на земеделските
дейности, за които има най-благоприятни фактори за развитие. Добре е да се насочи
също вниманието към прилагане на иновативни практики в земеделието, развитие на
мерки за борба с климатичните промени и подпомагане дейностите за запазване на
биоразнообразието на територията на общината. Би могло също да се обърне внимание
на инициирането на проекти, които извличат полза от благоприятните географски и
природо-климатични дадености на територията на община Раковски и близостта ѝ до
гр. Пловдив, развитие на сътрудничество в земеделието и опазването на околната
среда.
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4. Кратък преглед на социално-икономическото състояние
на община Раковски

4.1 Обща характеристика, динамика на основните икономически
показатели

Икономическият облик на Община Раковски се определя от предприятията на
химическата индустрия, шивашката, хранително-вкусовата промишленост, търговията
и услугите, селското стопанство, строителството, транспорта. Икономиката на
общината се характеризира с разнообразна отраслова и териториална структура, добра
инфраструктура за обслужване, добри възможности за преработка на произвеждани на
територията суровини, добре подготвени кадри. Най-голям е относителният дял на
отрасъл търговия. Голям е броят на фирмите стопанисващи ресторанти, сладкарници,
кафенета, магазини за хранителни, промишлени и строителни стоки, каквато е и като
цяло икономиката на България.
По-голяма част от нетния размер на приходите от продажби в община Раковски се
реализира в частния сектор. Има трайно намаляване на дела на обществения сектор по
всички показатели и нарастване ролята на частния сектор. Това предполага
укрепването на частния сектор с повишаване информираността, уменията и
квалификацията на работещите в него. Анализът на данните сочи, че делът на
микропредприятията и малките предприятия е почти 91% от всички фирми. Около
седем са големите фирми /съгласно класификацията със заети над 100 човека/, които
са структуроопределящи за местната икономика. Те са в отраслите химическа
индустрия, шивашка промишленост, хранително-вкусова промишленост, която е от

- 27 -

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.

особен интерес за проекта, също така търговия, селско стопанство и ще се развиват
приоритетно, и в следващите години, продължавайки да определят икономическия
профил на общината.
За проследяване на тенденциите и нагласите сред икономическите субекти община
Раковски е провела анкета през 2004г. сред 70% от местните фирми. Като се има
предвид липсата на значим ръст в икономиката на България или съществена промяна в
бизнес климата от последните десет години, резонно е част от проблемите, които са
били налице тогава, да са валидни и днес:
Основни проблеми пред развитието на съответната дейност:
 Ограничен пазар

- 33%

 Нелоялна конкуренция

- 2%

 Силна конкуренция

- 4%

 Недостиг на квалифициран персонал

- 24%

Благодарение на активната политика в подкрепа на бизнеса, която се развива от
Община Раковски обаче, в съчетание с отварянето на възможности за кандидатстване
за финансова помощ пред Сдружение „МИГ Раковски” и ПРСР като цяло, други
проблемни сфери са значително подобрени: налични са повече финансови средства на
разположение на различните икономически структури, корпоративния данък за
местните

фирми

се

възстановява

в

цялост,

бюрокрацията

е

минимизирана

благодарение на модерна администрация и подготвени кадри. Благодарение на
иновациите,

които

местните

фирми

внедряват,

тяхната

производителност и

ефективност в организацията на производството също чувствително се повишават.
Десет процента от фирмите изнасят своята продукция в Гърция, Сърбия,
Македония, Косово, Украйна, Германия, Австрия, Хърватска, Белгия и Франция.
Шестдесет процента от анкетираните споделят, че разположението на общината,
спокойствието и липсата на престъпления спомагат за развитието на бизнеса. Същият
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процент споделят, че един от основните проблеми за развитието на бизнеса им е
недостига на квалифицирана работна сила.
Това на което все още предстои да се даде отговор е виждането на анкетираните
представители на бизнеса относно рекламирането на града, общината и местния
бизнес.
През месец юли 2004г. на територията на Община Раковски е открита индустриална
зона Раковски. Индустриалната зона е разположена в землището на с. Стряма върху
площ от 815 дка, отстои на 14 км от областния град Пловдив и на 8 км от
Автомагистрала Тракия. Зоната разполага с необходимата инфраструктура –
електрозахранване 20 kV, водоснабдяване, канализация, оптични комуникации и
асфалтов път. През територията на с. Стряма преминава южния пръстен на
Магистрален газопровод с капацитет 15 000 м3/ч. Трасето се намира в непосредствена
близост до терена на Индустриална зона Раковски. Фирма „Индустриална зона
Раковски” ООД е отворена за бизнес контакти, инвестиции, съвместна дейност с
партньори от страната и чужбина.
Община Раковски е регион с данъчни преференции – според чл. 61”д” от ЗКПО 100%
преотстъпване на данък печалба за лицата, извършващи производствена дейност в
региони с висока безработица.

4.2 Резюме на на силните и слабите страни, свързани с местната
икономика
По отношение икономическите дейности на територията на община Раковски могат
да се направят следните изводи:
•

Икономиката на общината включва всички отрасли на материалното
производство, но основно място в нея заемат промишлеността, селското
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стопанство и търговията, които формират над 95% от брутния продукт на
общината и реализират преобладаващата заетост на населението.
•

Промишлеността има определящо значение и нейната структура включва
подотраслите лека промишленост, хранително-вкусова, химическа, шивашка
и дървообработваща.

•

Предприемчивостта и находчивостта на местното население допринасят за
развитието на различните сфери на икономиката – промишленост, селско
стопанство, търговия и услуги, и други.

•

Наблюдава се развитие на селското стопанство

•

Преобладаващ е частният сектор

•

Съществуват браншови организации и сдружения на производители

По отношение силните и слабите страни, които са свързани с местната икономика и
по-специално тематиката на проекта «Вкусовете от вчера», може да се изброят следните
фактори:
•

Благоприятно географско положение

•

Добре развито селско стопанство

•

Наличие на достатъчно местни селскостопански суровини

•

Наличие на голям брой малки и средни предприятия

•

Добре развита търговия

•

Разнообразна структура на общинската икономика

•

Все по-добри връзки и комуникации между местната власт, бизнеса и НПО

•

Сезонна трудова миграция на населението

•

Неразвит туризъм
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По отношение възможностите, към които е добре да се заостри вниманието на
местната общност, това са продължаващо развитие на селското стопанство и
земеделието с насочване на усилия към развитие на биоземеделието; внедряване на
иновативни практики в различните икономически отрасли; участие в национални и
международни програми и проекти; засилване на дейностите, които извличат полза от
членството на България в ЕС; нарастващо внимание и влагане усилия в подобряване на
образователния статус и квалификация на човешкия ресур; подкрепа от страна на
администрацията и неправителствения сектор за допълнително подпомагане и
подкрепа на конкурентноспособността и качеството на произвежданите продукти и
предоставяните услуги от бизнеса.
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5. Състояние, процеси и тенденции в социалната сфера и
култура
5.1 Основни демографски характеристики на населението на
община Раковски
Броят на населението е резултат от демографските процеси – раждаемост,
смъртност, миграция и други, а също така е и отражение на цялостните процеси в
обществено - икономическото и политическо развитие на страната. По данни от
преброяването през 2011г. населението на община Раковски наброява 26381 души, а в
края на 2013г. (към 31 декември) то е 26040 души, т.е. бележи лек спад. Намаляващото
население е тенденция за цялата страна, но в община Раковски можем да кажем, че
темповете са по-ниски от тези в повечето други райони в страната. По население
общината се нарежда на 6-то място в област Пловдив.
По-голямата част от населението на общината живее в общинския център гр.
Раковски и това е логично. По брой и относителен дял жените в общината продължават
да бъдат малко повече от мъжете – 50.7% (13197) срещу 49.3% (12843) в полза за
жените. Най-голямото населено място по брой жители след гр. Раковски е с. Белозем.
Възрастовата структура съответствува на общата характеристика на областта.
Продължава процесът на демографско застаряване. Превишаването почти двукратно на
броя на възрастното население (над трудоспособна възраст – жени над 60 навършени
години и мъже над 63 навършени години) над това в под трудоспособна възраст (деца
до 15 години) е показател за застаряването. При степента на застаряване е нормално
смъртните случаи да превишават ражданията (2013г. – 390 умирания спрямо 341
раждания), но все пак отрицателния естествен прираст е около средния за страната и
тенденцията е по-скоро окуражителна, защото през 2000г. Умиранията са били 409
спрямо 227 раждания – много по-сериозна отрицателна разлика. Нарастването на
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относителния дял на населението от високите възрасти се наблюдава и в града и селата
на общината, но темпът на остаряване в селата закономерно е по-бърз.
Върху раждаемостта най-голямо влияние има делът на лицата между 15 и 49 г., т.е.
това е населението, което участва във възпроизводствения процес. В този диапазон са
всички раждания при жените, а мъжете, които след 50 години стават бащи са единици.
Тенденцията за намаляване на раждаемостта се обуславя от все по-голямото
относително увеличение на жените във високи фертилни възрасти (над 30 г. и повече),
които се характеризират с по-ниска раждаемост. Не може да не бъдем щастливи от
факта, че броят на ражданията бележи устойчива тенденция на нарастване с леки
вариации. През 2000г. в общината е имало 227 раждания, а през 2013г. те са 341.
Територията се радва на постепенно подмладяващо се население благодарение на
устойчива политика, която подкрепя младите предприемачи и семейства и задържа
младото население.
По същество възпроизводствения процес на населението е функция на сложен
комплекс фактори, но особено значение имат икономическите и социалните. За периода
2001-2003 година смъртността за общината запазва стойносттите си от предходните
години, като 2001 година е била 14,6 % на хиляда, при 14.1% на хиляда за 2003 година.
В края на 2013г. обаче смъртността леко нараства като дял – почти 15% - с общо 390
умирания,

основна

причина

за

които

остават

болестите

на

органите

на

кръвообращението, от тях най-голям е дялът на исхемичната болест на сърцето и
мозъчно-съдовата болест.
В етническо отношение населението е компактно българско, между което около 1%
турци и 12% роми. В отделни населени места са създадени квартали от ромско
население.
Изводите, които могат да се направят, са:
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•

Застаряването на населението се наблюдава и в територията на община
Раковски, но е умерено;

•

Постепенно се увеличава населението в активна възраст;

•

Стабилизира се показателят раждаемост;

•

Показателят

обща

смъртност

като

бройка

се

запазва

сравнително

непроменен;
•

Процесът на депопулация продължава, но със слаби темпове;

•

Показателите за раждаемост и смъртност с намаляващ превес на
смъртността, са показателни за успешната политика за насърчаване на
раждаемостта и задържане на младото население, на семействата, което води
до постепенно повишаване на населението в активна възраст.

5.2 Социални дейности и образование
В Община Раковски работят 3 обединени детски заведения, 4 целодневни детски
градини, 5 основни училища и 2 професионални гимназии – в град Раковски и село
Белозем. От специално значение са двете професионални гимназии - тази в с. Белозем с
фокус селско стопанство и другата в гр. Раковски с фокус производство на кулинарни
изделия и напитки. Като изключим гимназията в с. Белозем, която е държавна
собственост, всички останали учебни заведения на територията са общинска
собственост.
Следната таблица дава най-обща представа за броя на учениците в училищата на
територията на община Раковски:

Брой ученици в училищата на община Раковски
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Учебно заведение

Брой ученици
2002

2003

2010

2013г.

2001г.

г.

г.

г.

ОУ „Христо Ботев” - Раковски

839

808

758

483

454

ОУ „Христо Смирненски” - Раковски

742

772

714

449

447

СОУ „Гео Милев” - Белозем

395

414

402

334

350

ОУ „Отец Паисий” - Стряма

355

348

354

263

274

ОУ „Петър Берон” - Чалъкови

258

258

243

214

178

ОУ „Христо Ботев” - Шишманци

113

124

120

72

78

НУ „Отец Паисий” - Момино село

62

61

54

-

-

ПГ „Петър Парчевич” - Раковски

359

415

432

415

324

ОБЩО

3123

3200

3077

2230

2105

Всички учебни и детски заведения са обезпечени с кадри, като само по чуждите
езици има трудност при намирането на учители. В четири от училищата на територията
на общината има учредени училищни настоятелства, чиято дейност е насочена към
обединяване усилията на родителите и представителите на обществеността, с тези на
държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за
подпомагане развитието на учебното дело. Състоянието на материално техническата
база в училищата и детските градини е задоволително – общината успя да реализира
проекти за саниране и подмяна на дограми на местни учебни заведения, които в
момента предлагат още по-добри условия за децата и персонала.
През последните 20 години се наблюдава чувствително намаление броя на децата и
учениците. Това доведе до закриване и преобразуване на училища. Детски градини
няма закрити, но намаляват групите.
Процентът на безработица за община Раквоски е сравнително голям –
приблизително 15%, но не можем да не отчетем че преди около десет години той беше 25%. Забелязва се тенденция на увеличаване на безработните лица без квалификация.
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Това се дължи на големия брой регистрирани безработни от ромски произход. Именно
те съставляват основната част от групата на безработните без професия.
Дирекция "Социално подпомагане", Община Раковски е едно от териториалните
поделения на Агенция за социално подпомагане, която провежда държавната политика
в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, интеграция на хората с
увреждания на територията на общината. В Дирекция “Социално подпомагане” са
създадени Отдел за “Закрила на детето” – осъществява политиката на Агенцията за
социално подпомагане относно закрилата на детето; Децата и родителите се
информират за своите права и задължения от социални работници от отдела, учители и
инспектори от Детска педагогическа стая, съгласно Закона за закрила на детето (ЗЗД),
Семейния кодекс (СК) и наредбите, регламентиращи правата и задълженията на деца,
родители, близки и роднини.
По отношение на инструментариума на социалната работа през последните години
- подпомагането с парични средства се запазва, но целта е да се развият социалните
услуги. В страната те се развиват предимно от неправителствени организации. В
Дирекция "Социално подпомагане" – Раковски се предоставя социална услуга по
Програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент”, домашен
социален патронаж - доставяне на храна по домовете на възрастни и болни хора.
Открит е и Център за обществена подкрепа (ЦОП), който предоставя грижа и услуги за
деца с увреждания и техните родители, деца с отклоняващо се поведение, деца
отпадащи от училище, деца жертва на насилие, деца настанени в семейства на роднини
и близки, неглижирани деца, потенциални осиновители и приемни семейства и
родители нуждаещи се от подкрепа. Към 2010г. в ЦОП за децата се грижат екип от 11
служители, между които психолози, ресурсни учители, логопед, кинезитерапевт,
медицинско лице и социални работници. ЦОП функционира активно, често организира
мероприятия с участието на децата, обществения отзвук от работата на служителите е
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изключително положителен, като с работата си той се превърна в крайно необходима и
незаменима институция за всички населени места от Община Раковски.
След анализ на данните могат да се направят следните изводи:
- Необходимо е разкриване на дневен център за възрастни хора и хора с увреждания,
който да подпомага социализирането на целевите групи и да предотвратява тяхната
обществена изолация;
- Необходимо е разширяване на обхвата на услугата домашен и социален патронаж;
- Услугата „домашен помощник и/или социален асистент” е изключително подходяща
за Община Раковски, необходимо е създаването на механизъм, с който тя да бъде
постоянно предоставяна.
- Отлично функциониране на ЦОП – Раковски, възможност за допълнително
разширяване, чрез поемане на случай от съседни общини.
- Необходими са и мерки с насоченост социализирането на лицата от ромските
малцинства, ограмотяване, подобряване условията на живот и др.

5.3 Гражданско общество и култура
Народните читалища са самобитно творение на българския народ. Те имат голяма
заслуга за обществено-културното му развитие, израз на стремежа му към знания,
култура, творчество и изява. Читалищата са доброволно самоуправляващи се културно
просветни организации на населението по местоживеене, заедно с църквите и
училищата са средища на духовния живот.
Първото читалище в община Раковски е създадено на 20. ХІІ.1908 год. в бившето
село Генерал Николаево /днес квартал на гр. Раковски/ от група млади интелектуалци.
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Месец по-късно възникват читалищата в бившето село Секирово /сега квартал на гр.
Раковски/ и в село Белозем. По-късно, след войните до 1940г., се създават читалища и в
останалите селища от Общината село Стряма, село Момино село, село Чалъкови, село
Шишманци и село Болярино.
На този етап от развитие на обществото читалищата са призвани да се превърнат в
многофункционални

средища

–

информационни

центрове,

посредници

между

населението и бизнеса.
Към 2005г. на територията на Общината функционират 8 броя читалища, 6 от които
се помещават в сгради, построени за тази цел и 2 броя са настанени в сгради
непредназначени за читалищна дейност.
Понастоящем в читалището в кв. Ген. Николаево тече ремонт на голямата зала,
който ще вдъхне живот и ще подобри условията за репетиране и представяне на
местните културни дейци.
Ведно с библиотечната дейност, любителското художествено творчество е
неразделна част от работата на читалищата.
В момента на територията на общината функционират фолклорен ансамбъл “Слав
Бойкин” при Народно читалище “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Раковски, детски певчески
групи, певчески групи за възрастни, танцови състави, както и много индивидуални
изпълнители – певци, разказвачи, инструменталисти, дуа, трия, квартети и други.
През 2004 год. в общината е създадена формация на духов оркестър. Към 2005г. към НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Раковски функционира детска школа за народно пеене,
школи по народни танци функционират в читалищата „Петър Богдан Бакшев” град
Раковски и “Христо Ботев” с. Стряма. Понастоящем читалището в кв. Ген. Николаево
активно предлага обучения за заинтересовани местни лица, благодарение на
подпомагане от страна на стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ
Раковски”.
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Не всички колективи са обезпечени с необходимия реквизит, ръководители,
корепетитори, за да водят единни пълноценни творчески сезони и постигнат по-високи
успехи. Винаги има какво още да се желае. Така например местните културни дейци
споделят с болка, че скоро територията ще остане без органисти – т.е. няма да има кой
да свири в местните катедрали.
В културно-масовите мероприятия активно участват самодейците и самодейните
колективи. Възстанови се провеждането на традиционните селски събори. Утвърдиха
се и ежегодно се провеждат ден на родилната помощ във всички селища в общината,
международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове”, винария “Трифон
Зарезан”, чевстванията на националните празници, концерти по случай Възкресение
Христово, участия на самодейните колективи на национални и международни
фестивали, дни на културата, посветени на 24 май, честване на деня на Народните
Будители, честване на Коледно-Новогодишните празници, а от тази година
(2014г.) в културния календар на Община Раковски се включва кулинарен фестивал
„Вкусовете от вчера”, първото издание на който изуми със своя успех и топло приемане
както местната власт, така и самите му организатори от Сдружение „МИГ Раковски” и
подкрепящите читалища. Този кулинарен фестивал ще бъде още едно изражение на
дълбоките местни традиции в тази насока, които се доказват и с ежегодно
организирания и провеждан в с. Момино село през месец май пролетен празник на
моминските гозби.
Трябва да отбележим, че община Раковски е член на Федерацията на европейските
карнавални градове /FECC/ със седалище Амстердам, Холандия.
От 2002 година в град Раковски се провежда Международен футболен турнир за
деца „Обединени от футбола”.
Всяка последна седмица на месец август в с. Белозем се организира Международен
християнски младежки фестивал. Във фестивала са участвали групи от България,
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Полша, Италия, Канада и Съединените американски щати, а в изданието 2014г. имаше
група и от Хърватска.
Младежките дейности се осъществяват чрез организирани форми в училищата и
извън училищните институции – спортен комплекс, детско-юношеска школа и др.
Спортната база в Общината разполага със: спортен комплекс в град Раковски – 2
стадиона, фитнес зали – 3 бр., 1 плувен басейн, тренировъчни футболни игрища (3
броя); стадиони – 7 бр., във всички населени места по 1 бр.; училищни физкултурни
салони и спортни площадки във всички училища на общината; квартални спортни
площадки, а отново от края на август 2014г. и с фитнес на открито. В община Раковски
функционират спортни клубове по тенис на маса, карате, баскетбол, волейбол,
бадмингтон, бокс, лека атлетика, каланетика и аеробика, футбол и др.
В областта на интегриране на хората с увреждания, хората в неравностойно
положение,

и

хората

с

онкологични

заболявания

функционират

следните

неправителствени организации:
•

„Бъдеще сега” – гр. Раковски;

•

„Каритас” - гр. Раковски,

•

„Заедно в борбата против онкологичните заболявания” – гр. Раковски.

Сформирана е и неформална група от хора, имащи отношение към проблемите на
образованието – т. нар. Обществен съвет по образование.
Дейносттите на неправителствените огранизации се подпомагат от местната власт,
ситуираните институции, и от доброволци.
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6. Култура и кулинарно наследство
В самото начало на изпълнението на първия период на Програма за развитие на
селските райони 2007-2013г. МИГ Раковски възприе съхраняването на културните
ресурси като стратегически сектор, който може да спомогне за подобряване на
качеството на живот и следва да бъде предмет на намеса. МИГ Раковски си постави за
цел да използва оптимално наличните ресурси, за да допринесе за осигуряване на
конкурентоспособност на територията, с чието развитие пряко се е ангажирала.

6.1 Социо-културен анализ на местната кухня
Работата по полевото проучване, извършена в рамките на дейността, наречена
Вкусовете от вчера, показа, че в миналото в населените места от територията на МИГ
Раковски човекът и заобикалящата го среда са се допълвали взаимно по отношение на
производството и консумацията на храна. Една съвсем логична връзка като се вземе
под внимание невъзможността храните да се съхраняват дълго време в топлите сезони
или липсата на технология, която да позволи земеделско производство извън сезона.
Храненето е представлявало носещ елемент не само за оцеляването на отделните
индивиди и за икономиката по територията, но и съществен компонент, чрез който са
се изразявали социалните връзки, игровите дейности, отношението към божественото,
чийто образ често е бил придружаван по време на процесията, която стигала до
трапезите, подредени за религиозни празници. В този дух са и мислите на Мина Холанд
(„Гастрономически атлас”), която казва, че храната обобщава отликите на дадена
култура и дава най-автентичното виждане към живота на хората, че храната е общ език.
Така, хранейки се с ястия от дадена област, ние придобиваме знания и задълбочаваме
възприятието си за културата на тази област.
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От всички интервюта, проведени по време на проучвателната фаза, е видно
изключителното очарование на онези времена, привързаността на това земеделско и
пастирско общество към традициите му, в които отличителният характер на
консумираните храни е била неподправеността – условие, което в днешно време не
винаги е гарантирано. Усеща се тъгата у възрастните хора от факта, че днес младите
махват с ръка и не искат да слушат, да учат, да правят това, което е било и все още е
важно и което може да затвърди чувството за принадлежност към местата, от които
произхождаме, възстановявайки идентичността си посредством вкусовите си сетива.
От това се заражда желанието отново да вкусим от онези храни, за да преоткрием
някои аспекти от живота на общността. Тази операция може и трябва да позволи и
изминаването на път, който да интензифицира приемането на онези гости и пътници,
които пожелаят да изживеят автентични преживявания по нашата територия, да даде
нов импулс на икономиката, като се тръгне от това, което нашият народ винаги е умеел
да прави и което земята може да предложи.

Жетва
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Когато провеждахме анкетите и разговаряхме с възрастните хора искахме да
обърнем внимание на такива теми като храната и сезоните, защото в миналото, много
повече отколкото сега, консумацията на храни е била циклична и е зависела от
редуването на различни сезони, които са обуславяли наличността на хранителни
продукти въз основа на различните годишни периоди, независимо от това дали са
отглеждани от човека, дали са свързани с животновъдството, или са съществували в
естествената среда. Тези фактори неминуемо са диктували състава на ястията.
Чрез задаваните въпроси се опитвахме да насочим респондентите и към темата за
храната и календарния цикъл, разположен някъде между свещеното и светското с найважните събития в живота на една общност, тясно свързан с ритъма и с
преобразуванията на самите сезони.
Територията, предмет на изследване, не прави изключение в това, че дните,
свързани с календарния цикъл, са били наистина „изключителни”, различни от
ежедневието, и на тях всички, дори и най-бедните, са подготвяли празнично меню.
Започвайки от специфичните значения, присъщи на всеки празник – най-вече се
дискутираха Рождество Христово, Великден, Заговезни, както и празниците на
различните светци - и съобразявайки се винаги с това, което полето е предлагало през
сезона, в тези условия са се готвели специални гозби, които сами по себе си са
диктували вкуса на празника, чиито аромати са се стелели из къщата още по време на
приготовлението, и до днес може да предизвикат у хората емоция, която съживява
онези толкова чакани дни, отвъд храната сама по себе си.
Не може да не отбележим, че всички възрастни информатори, които се съгласиха да
застанат пред нашите камери и да бъдат видео-заснети, бяха жени. Ролята на жената
винаги е била от основно значение в българското общество и за това съществуват
документални свидетелства от древни времена. В миналото на нея били поверявани
основни задачи за семейството и за общността, извършвани както в домакинството,
така и извън семейното огнище чрез участие в дейности с голяма тежест за
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териториалната икономика, но които официално никога не са били признавани за
толкова достойни, колкото мъжката работа. Тези задачи са се различавали като цяло в
зависимост от социалния статус на семейството и са били ясно разграничени от
задълженията на мъжете.
Обичайното управление на дома, особено когато жената не е принадлежала на
висока социална прослойка, е предвиждало функции, които трябвало да се извършват
безспир - от ежедневното почистване на помещенията до периодичните поддръжки.
Жените се занимавали и с прането на бельото и дрехите на семейството (дейност,
извършвана на различни извори или на реката близо до селището), с тъкане на платове,
с боядисването им, с обработката на вълна и направата на дрехи. Сред домакинските
задачи на жената е било и управлението на запасите в домашния килер, като това
означавало постоянна връзка с производствения цикъл и брането по полетата и в
зеленчуковите градини и приготвяне на храни, които са се консервирали чрез сушене,
обработка на продуктите от прасето, съхраняване на запасите. Всичко това е било
много отговорно, предвид отсъствието на модерни системи за консервиране, но което е
гарантирало

силните

и

естествени

вкусове

на

продуктите

и

начините

на

приготовление.
Освен това жената се е занимавала с приготвянето на млечни продукти като цяло, и
по-специално на сирена и извара, понякога с помощта на съпруга си.
Жените се занимавали и с приготовлението на ежедневните ястия и с използването
на запасите в рамките на годината.
При направа на гозбите домакините се доверявали предимно на емпирични
критерии и на собствения опит, тоест готвели и дозирали съставките, без да следват
съвсем точни указания, а персонализирайки и правейки апетитни дори и най-бедните
продукти.
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В семейната икономика от голямо значение е било правенето на хляб – база на
храненето, като то е била комплексна и трудна дейност. Тъй като хората не можели да
си позволят да прахосват зърно и труд, успешната направа на хляба е била не само
необходимост, но и причина за гордост и хвалби и всяка домакиня имала своите малки
тайни как да направи тази важна храна специална.

Никой не е по-голям от хляба! Питите и витите баници са силно застъпени в
местната кухня.
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6.2 Анализ на информацията, получена чрез попълнени анкетни
карти на тема „Храна и традиции” и полево проучване на местното
кулинарно наследство
Трапезата се е превърнала в символ на гостоприемството и на топлото семейно
посрещане, а храната е изразно средство за чувствата. По тези причини селската кухня
трябва да бъде опазвана и защитавана от подправяне и изопачаване, за да може да бъде
съхранена нейната история, култура, качество, естественост и неподправеност. На етап
планиране и създаване на Мрежата от качествени ресторанти, наречена Вкусовете от
вчера, и на съответната свързана с нея Мрежа за производители на местни продукти, с
намерението да се подобри качеството на услугите, предлагани на гостите на
територията, а и на самото местно население в сектора на ресторантьорството, бе
организирано демографско изследване, насочено към проучване на културните
аспекти, свързани с местната кулинария, както и с откриване на старинни рецепти,
принадлежащи почти само на устно предаваното наследство.
Мрежата Вкусовете от вчера ще свърже най-добрите оператори в тази сфера, като
ще позволи качествено ползване на територията, интегриране на производствени
мрежи и откриване на нови пазари за типичните производства, които интерпретират и
въздигат качествено територията на МИГ Раковски, допринасяйки за подобряване на
възможностите и повишаване на привлекателността.
Тук по-долу можете да откриете резултатите от проведеното проучване
посредством анкетна карта „Храна и традиции”, на която местните възрастни
информатори ни оказаха честта да отговорят попълвайки я или пред нашите камери, а
тогава, когато се посвеняваха да бъдат заснети − в личен разговор.
Анкетата има за цел да определи отношението на представителите на местната
общност към храненето и храната в частност, на културния аспект, свързан с местната
кулинария, и на социо-културния аспект на принадлежност (връзката между храната и
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културната идентичност, храненето и социалната принадлежност). Участие в
допитването взеха общо 93 възрастни информатори, от които 50 бяха на възраст над 55
години, с преобладаващо участие от страна на нежния пол – 72 жени и 21 мъже. По
отношение сферата на работа по равен брой все още активни участници има от сферата
на НПО и културни дейности и от сферата на местната власт – по 10 участника. Общо 10
са активни в сферата на бизнеса и услугите, 3 човека от сферата на образованието, 1
представител на земеделския сектор и 50 пенсионери, от които 17 от Момино село, 12
от кв. Секирово на гр. Раковски, 7 от кв. Генерал Николаево на гр. Раковски, 4 от с.
Белозем, 5 от с. Болярино и 5 от с. Чалъкови, които са заснети на видео.
Анкетата започва с въпрос определящ базовото отношение на участника към
храната и храненето: „Какво означава храненето за Вас?” – с възможност участниците
където е подходящо да посочват повече от един отговор. Анализирайки отговорите на
този въпрос прави впечатление преобладаващото определяне на храненето като
физическа потребност (35%), което е нормално и е свързано с вложените биологични
закони у човека. Не са малко и отговорите, определящи храненето като емоционална
потребност (19%) и в същата размерност са отговорите, определящи храненето като
средство за общуване. Това е разбираемо имайки предвид, че емоцията и желанието за
общуване носят еднакво значение за човек и нерядко са взаимно обусловени и
преплитащи се. По отношение полов признак жените и мъжете пропорцията между
тези, които поставят фокуса върху физическата необходимост от хранене като основна
– 30 към 16 отговора, е почти същата като тази по отношение определянето на храната
като емоционалната потреба (11 към 5 отговора за жените). Не така стои въпросът за
определянето на храненето като навик – 4 мъже към 2 жени. Като се има предвид
засиленото участие на дами, горният резултат е показателен.
По отношение културното идентифициране и възможността храната и храненето да
водят до лекуване преобладават отговорите на жени (8 към 2 отговора), което има
своята логика, имайки предвид вземащият превес емоционален подход на жените към
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заобикалящата ги среда. Не липсват и единични екзотични отговори, определящи
храненето като „пиршество на душата” и „ритмизиране и сакралност”, което е свързано
вече с един друг поглед и дълбочина към предмета на анкетата. Други определят
храненето като „духовно зареждане”, „удоволствие и здраве”. Павлина Рангелова от
Момино село казва, че „вкъщи, докато не се съберем всички на масата, не започваме да
се храним. Там общуваме!” Иванка Драгоева от Раковски споделя, че в нейната фамилия
са казвали „Сит стомах – здраво тяло! За да можеш да работиш на полето трябва да си се
нахранил.”
След първия широк в границите си въпрос следва друг с повече конкретика, а
именно: „Каква храна предпочитате?”. Тук безапелационно се залага на традиционните
български ястия (67%), следвани от европейската и средиземноморската кухня. За
съжаление сравнително малко са предпочитащите здравословни храни, което
оправдава статистиките за нивото на заболявания в нашата страна (17%). По
отношение мъже-жени, отговорите не се разминават значително. Прави впечатление,
че единственият отговор, който дава предпочитание върху бързата храна, идва от мъж.
Няколко възрастни информатори споделят, че харесват местната кухня – рецептите на
бабите, а една жена съвсем конкретно заявява предпочитанията си към течната храна.
По-нататък анкетата задълбочава проучването с въпроса: „Съгласни ли сте с
максимата ‘Ние сме това, което ядем’”. Това е ключов въпрос, който определя
отговорността, която човек поема към себе си и своето хранене. 80% от участниците
отговарят утвърдително на този въпрос. Другите обаче се замислят и казват „по-скоро
не” или „съгласявам се само донякъде”, защото по тяхно мнение колкото и важна да е
храната, тя не е единственият елемент, който ни определя. Това означава, че по-голяма
част от хората осъзнават и приемат буквално връзката между храната и тялото, храната
и темперамента, храната и отношението към живота.
Следващият въпрос цели да определи социално-културното ниво на участниците.
Ритуалът в храненето е свързан плътно със семейните, етични и религиозни традиции
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и тук болшинството отговори клонят към неследване на ритуал в храненето (70%).
Това показва един преобладаващ съвременен начин на хранене, който изключва или
силно затруднява спазването на ритуал в храненето. Интересно е споделеното от част
от отговорилите, че тяхното домочадие ги насърчава да разказват истории от миналото
и че това за тях наистина е ритуал, който се спазва ежедневно (2 жени). Друга дама
споменава, че в тяхната къща докато най-възрастният не седне, другите не започват да
се хранят и това само по себе си е ритуал. Генка Гатова от Момино село пък споделя, че в
нейната къща всеки има роля – един е „по лъжиците”, друг е „по вилиците” и все знае
своите задачи в приготовлението за хранене. За семейството на Стефана Кочева
ритуалът от времето, когато е била малка, е зимно време семейството да вечеря заедно
в 8 часа, а лятно – в 9 часа. Никой не е започвал да се храни докато бащата не седне на
масата и не кажат молитвата. След ранната смърт на бащата на Стефана за съжаление
този ритуал постепенно се забравя. Отново Стефана си спомня за времената, когато
всяка неделя преди църква в цялото село се е готвело зеле и всичко е ухаело на това.
„Тръгваш към храма и по пътя ти става смешно, защото отвсякъде мирише на зеле!”
За друга дама – Катя Земярска – самото сядане заедно на масата, „за да се погледнем
всички в очите”, е ритуал, тържество. Тя споделя как сега не може да убеди своите
внуци, че манджата става много вкусна със сланинка. „В миналото сланината се криеше.
Пазехме я и я разпределяхме между членовете на семейството, според ролята им.
Работниците трябваше да имат сила по време на жътва.” Тя продължава с „това е
животът, верига, която се плете от поколение на поколение”.
Петият въпрос от анкетата е интересен също от гледна точка определяне социалнокултурния аспект на общността и в частност участниците. Казването на молитва или
отправянето на благодарност към Бог за храната, която присъства на масата, отново е
свързано с традициите от миналия век, където присъствието на църквата се усеща като
значимо в българскто общество, а то от своя страна определя и етиката и началните
действия преди хранене. Значителен е процентът на отговори, които застъпват тезата,
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че не е необходимо да се прави нещо специално преди хранене (28%). Въпреки че за
толкова голяма част от интервюираните спазването на определен ритуал не е на
особена почит, те все пак споделят, че не започват без да са си пожелали добър апетит.
Резултатите по отношение на първия възможен отговор – казване на молитва –
насочват към извода, че в съвременното българско общество присъствието на църквата
в това й проявление е слабо (само 28% посочват молитвата като необходима, като 5 от
отговорилите 16 конкретно назовават „Отче наш!”) и е по-скоро изместено от етичното
поведение да се изказва благодарност към човека, който е приготвил храната (38%). По
отношение половото разделение преобладават отговорите на жени, които застъпват
поведение на молитвеност и благодарност, което отново резонира на тяхната
емоционална и интуитивна природа.
Следващите отговори в анкетата насочват проучването към темата на проекта, а
именно традиции и хранене и кулинарно наследство конкретно за територията на МИГ
Раковски. Безапелационно е определянето на традиционните ястия като характерност
за региона (75%). Малкият процент отговори, които залагат на уникални ястия,
приготвяни само на територията на гр. Раковски (19%), говорят отново за един
съвременен начин на живот и хранене, но също така дават надежда, че паметта в
традициите за приготвяне на уникални местни ястия не е изгубена напълно.
Разбираемо тук жените са носителите на тази памет (8 към 3 отговора), което говори за
все още присъстващо разделение на труда в кухнята, поет най-често от жените в
семейството.
В отговор на следващия въпрос, който проявява любопитство относно личните
предпочитания към храната, интервюираните посочват много традиционни за региона
ястия, като боб с кисело зеле, катма, домашна питка (погача), зелеви сърми (гушки),
пълнени чушки, фасул с праз, пиде, „бял мъж”, домашна юфка, разхладителните
жетварски напитки „матан” и „басма”, тутманик „престъпалник”, катми на глинен сач,
тренеца, пълнен заек, базлама, суджук и джиндун и мн. др. В изброените ястия
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присъстват основно традиционни български гозби, което води до извода за плътна
културна принадлежност на населението на региона на гр. Раковски към характерната
за България кулинарна идентичност. Някои характерни наблягания, които можем да
посочим са свързани с използването на повече ориз и фасул в гозбите – обусловено от
разположението на територията и добиваните от земята блага. Също така, всички са
единодушни колко важно е на Великден да се заколи агне. Как ще се чества Воскресение
„ако не текне кръвчица”! Коледата върви със заколване на прасенце, приготвяне на
кървавица, пържолки, бабек, претопяване на маста и приготвяне на вкусни пръжки,
част от които бабите са отделяли за приготвянето на вкусна „тереца” с брашно!
Със следващия въпрос анкетата задълбочава проучването, насочвайки го към
традициите в дома. По-голямата част отговори определят традиционните ястия като
тези, на които се основават семейните традиции (49%). На следващо място застава
традицията за приготвяне на храната от определен член на семейството (24%).
Минимален е броят на отговорилите, че съществува определен ритуал, който се спазва
при храненето вкъщи. Това идва отново да потвърди извода, че съвременно българско
общество е с по-скоро общокултурни и интернационални навици в храненето, където
ритуалът и традицията стоят встрани и рядко се спазват.
В логична последователност идва следващият въпрос за определяне на приоритети
при съхраняването на културата на хранене на българите за бъдещите поколения. За
болшинството отговорили най-важно е да се съхранят традиционните за България
ястия (45%). На следващо място идват храните, които се произвеждат само в България
(35%) и досте след това идва необходимостта от запазване на уникалните стари
рецепти на ястия от региона (14%). 28 души (29%) са посочили, че е необходимо да се
съхранят отношение и поведение по време на хранене. Това означава разбиране за
важността на семейните и общностни отношения и връзката им със старите български
традиции и осъзнаващите това са с превес жените (26 към 2 отговора). Заслужава да се
отбележи като положително наличието на отговор, който поставя акцент върху
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простотата, здравословния характер, красотата, уникалността и богатството на
българската кухня, които е необходимо да се запазят. Този отговор е даден от възрастна
жена, работеща в сферата на образованието, което е логично, тъй като хората, работещи
в тази сфера, имат способността да уловят важните и характерни черти на българския
национален дух. Мъдростта на годините пък получава израз в отговора споделен от
няколко от най-възрстните респондентки, които споделят, че масата е място за
сдобряване, за постигане на хармония и топлота във взаимоотношенията. Баба Катя
Земярска се разчувства на този въпрос и каза „толкова е хубаво да се върнеш в онова
време и да видиш, че хората са живи, че спомените са съхранени”. Възрастните хора са
едно богатство, от което трябва да черпим постоянно и да пазим и предаваме
наученото.
Рецептите, които участниците в анкетата споделят са много. В детайли ще ги
опишем в специално приложение (Приложение 2), което ще играе ролята на
рецептурник за традиционните гозби на община Раковски.
Забавно е споделеното от 3-ма мъже, които посочват, че биха желали да споделят
знанието за стара рецепта, но не могат поради липсата на готвачески умения. Все пак
сме благодарни на тяхната съпричасност.
Отговорите на въпроса дали регионът на МИГ Раковски е подходящ за развитие на
кулинарен туризъм издават ентусиазъм и желание на анкетираните да се работи в тази
посока – цели 95% от тях отговарят положително. Това показва запазено богатство от
традиции, възможности и умения за развитие на местното културно наследство и
утвърждаване на уникалната местна и регионална кулинарна идентичност. Дори
първоначално отговарящи с „по-скоро не”, когато бъдат помолени да погледнат
записките с рецепти и да си припомнят с какъв плам отговарят в интервюто, се
замислят и казват „всъщност защо не, гозбите ни са толкова хубави”. Други пък
потвърждават с „Защо не! Нашите хора са толкова хубави, отворени, заслужават го!”
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Допълнително потвърждение на направените изводи дават и отговорите на
въпроса в какви бъдещи инициативи и събития по проекта биха желали да участват
анкетираните. Повече от половината запитани са отговорили, че биха се включили в
бъдещото провеждане на фестивал на селската кухня в гр. Раковски (70%). Факт е, че те
всички бяха на площада в кв. Секирово на 29 август 2014г. и станаха част от фестивала с
приготвена гозба или като дегустатори. Налице е желание също да се участва в бъдещо
организиране на анкети и проучвания, конференции и други популяризиращи събития
(50%). Липсата на посочено желание за включване в мрежа на производители и
ресторантьори от професионална гледна точка (няколко от възрастните жени заявиха
готовност да се включат, но трудно биха изпълнявали ролята на рестораньори или
производители) показва, че такава развита мрежа липсва, което от своя страна дава
възможност да се мисли в посока на нейното развитие и предлагане на настоящия
материал

на

вниманието

на

потенциални

местни

участници

в

мрежа

на

ресторантьорите и производителите на храни в региона, засилване на контактите и
връзките между работещите в тази сфера и използване на възможностите, които дава
една мрежа на ресторатьорите за развитие на тази специфична ниша от местните
икономически дейности.
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6.3 Стари традиционни рецепти и анализ на източниците на
информация
Във време, когато кухнята и храната заемат толкова пространство в илюстрованите,
луксозни списания и различни развлекателни телевизионни предавания, време на
модерни икони на третото хилядолетие като шеф готвачи, които излизат от кухните, за
да заемат телевизионните студия и да предлагат приготвянето на ястия от екзотични и
неоткриваеми съставки, съчетано с познания по източна философия, приложена към
микроархитектурата, все пак е възможно да възстановим от близкото си минало това,
което откриваме от народните традиции в храненето, способни не само да възкресят
спомени и спотаени чувства, но и да предложат едно възможно възстановяване на
идентичността, културата и икономиката в цял един район. Всичко това може да стане в
рамките на предлагане, отличаващо се с топъл прием и гостоприемство на масата.
Лесна рецепта за рецептурник.
Работата ни се състои в представяне на част от кухнята на един богат на земя,
слънце и човешки качества район в южна България – община Раковски. Рецептурникът
не е направен „на крак” въз основа на рецепти, чиито оригинали с времето може да са
били преработени и модернизирани, а е изготвен благодарение на полева работа на
базата на разказите на интервюираните, издирени в населените места от въпросната
територия с точен селективен критерий, който е валоризирал познанието и опита от
ежедневния живот в рамките на битовата икономика и на общността през миналия век,
и по-специално следвоенния период след Втората световна война, докато се стигне до
по-скорошни години, когато населението е получило достъп до по-комфортен живот,
който е променил начините на снабдяване с храна, включително и с оглед на произхода,
неподправеността на продуктите и връзката с традициите, които са обуславяли
консумацията им в миналото.
Рецептурникът съдържа гозби, отразяващи и разликите по територията от гледна
точка на конкретни селскостопански производства; в него се използват и сезонни
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продукти и приготвяне на ястия от тези все още традиционни, а не индустриални
продукти. Описаните ястия, включващи и богати, и бедни гозби, отново показват
аспектите, излезли наяве от разказа на интервюираните, свързани с комплексната
връзка земя/човек/храна, от която е виден силно етичният принцип, по-важен дори от
практичния, на една консумация на храната без разхищения и с максимално уважение
към околната среда, традициите и културите.
Резултатът от работата ни е преоценката на селската трапеза, разбирана като
възстановяване на ценностите на една цивилизация, която може да даде своя скромен
принос към подобряването на качеството на живота ни и да инициира определени
верижни механизми по територията, като тръгне от аспект, представляващ
същевременно жизнена необходимост и наслада, който да предопредели един нов
икономически и социален растеж.
Дадено описано ястие, запечатано в паметта на възрастните хора, е способно и до
ден днешен да генерира спомена за вкусове и емоции от простички неща от една
бедност, която се реваншира: парче сладкиш или дадено ястие, приготвяно само на този
ден от годината, което магически се е материализирало в контекста на личностното и
общностното съществуване, изтъкан от труд и трудности, а понякога - дори от глад.
Към това наследство от преоткрити вкусове искаме да прибавим наследството от
знания, което да позволи да си възвърнем културните корени, като останем очаровани
от ястия, които идват директно от човешки дейности и производства като антитеза на
настоящите, които са предимно, за да не кажем изключително само промишлени.
Днес се връщаме към маниерния хранителен романтизъм, а може би утре, когато
пазарът реши, ще тръгнем наново по пътя към храната за космонавти от научнофантастичните филми от 60-те години, към която вече се бяхме отправили.
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Така със сигурност се удовлетворява разпространената нужда от бързо и
относително повърхностно приготвяне и консумиране на храната – отличителни
характеристики на настоящия ни живот.
Днес обаче все още имаме време да съумеем да възвърнем на трапезата онова
измерение на социализиране, което е било спойката на живота в рамките на
семействата и общностите ни.
По-конкретно от социална и икономическа гледна точка едно такова действие би
било правилно, за да не останем затворници на една носталгична и анахронична
отпратка към архаичната кухня. Това е поле на действие, върху което си струва да
работим и което не бива да бъде оставено свободно за колонизиране от страна на хора,
които само заради това, че са кръстили дадено ястие „вкусната супа от старата
зеленчукова градина на дядо”, превръщат целия свят в село, което обаче не е нашето
собствено село. Истина е също така, че внимателният наблюдател вижда как мястото на
географска принадлежност на промишлените храни е напълно неразпознаваемо и
незначимо. По този начин всичко се уеднаквява и обезличава, което убива не само
вкусовите ни усещания, но и нашата история и малките местни икономики.
В днешно време има ястия, които изчезват не само от менютата на ресторантите, но
и от семейната кухня. Надяваме се прочитът на това произведение да послужи и за
стимул на приятели ресторантьори да осъзнаят това, което бе казано дотук, и да
приготвят и сервират някои от описаните тук специалитети.
След като изяснихме културната атмосфера, от която води началото си настоящото
произведение, става ясно, че рецептурникът следва да бъде практически използваем, с
възможно най-точни указания, които да позволяват направата на ястия, които да
стимулират любопитството ни. Всяко от ястията е описано подробно, което позволява
да се стигне до надяваме се приятен и желан краен резултат за сътрапезниците.
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Поканата важи за всички, които ще имат удоволствието и честта да изпитат
уменията си с предложените кулинарни шедьоври, и да търсят висококачествени
основни продукти от доставчици, които се грижат да предлагат винаги свежи и
неподправени суровини. Що се отнася до набавянето на типични продукти,
препоръката ни е да си ги намирате директно на място по време на посещения и
екскурзии, в които е възможно да съчетаете търсенето на продукти с посещението на
интересни и ценни местни забележителности или събития.
Не бива да ви притесняват техническите затруднения при приготвянето на ястията:
все пак не бива да забравяме, че рецептите са плод на умелите ръце на домакините,
чиято единствена силна страна, при липса на прецизна техника, е била да допълнят
„бедните” ястия със страст, любов към кухнята и уважение към така трудно набавената
храна. Ще се учудите от контраста между простотата на някои рецепти (между впрочем
народната кухня по правило е бедна) и комплексността на вкусовете, която е в
състояние да стимулира интензивно не само вкусовите брадавички, но в същото време
и паметта.
Същата тази памет, здравият разум и „окото на готвача” са абсолютно необходими
при определяне на необходимите дози за направа на ястията. По време на интервютата,
запитаните не винаги съумяваха да посочат точните дози на рецептите, предавани
устно и често „натъкмявани” чрез емпирични и субективни вариации, дължащи се на
персонализации и различни вкусове.
Когато имахме съмнения относно някоя от рецептите, за която бабините спомени
бяха твърде мъгляви и неудовлетворяващи съвременните ни вкопчени в мерките и
теглилките души, сверявахме с информацията от други интервюта, търсехме в местни
кулинарни книги и в крайна сметка достигахме до необходимите указания, които
тепърва предстои да изпробваме в домашни условия. Разбира се всеки може да променя
количествата в зависимост от апетита си или в зависимост от това дали ястието следва
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да се предлага като единствена храна на трапезата или като част от по-богато
празнично меню например.
Като желаем на всички приятна работа с котлоните и фурните и добър апетит,
разбира се, се надяваме кулинарията да осигури приятни моменти не само за небцето,
но и за интелекта.
Към настоящото проучване в Приложение 2 - Рецептурник с традиционни гозби за
територията на община Раковски може да откриете подробен списък и съответните
рецепти, събрани по време на проучването и посещенията в Раковски.
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Приложение 1: Анкетна карта / въпроси за интервю
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ”

АНКЕТНА КАРТА
Уважаеми Господине/Госпожо,
Бихме искали да Ви зададем няколко въпроса във връзка с изследване върху
традициите и уменията, свъзани с местната кухня и храненето във Вашия регион.
Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

1. Какво означава храненето за Вас:5
 задоволяване повече на физическа потребност
 задоволяване повече на емоционална потребност
 навик
 средство за общуване
 средство за културно идентифициране
 начин на лекуване
 ритмизиране и сакралност
 друго: (моля посочете) .......................................................................................................

2. Каква храна предпочитате:

5

Където е подходящо, е възможно посочването на повече от един отговор.
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 европейска кухня – паста, пиле в сметанов сос, крем брюле и др.
 азиатска кухня – пикантна, с много подправки
 средиземноморска кухня – риба, морски дарове и др.
 бърза храна – сандвичи, солети, др.
 традиционни български ястия – мусака, качамак, пиле с ориз и др.
 здравословни храни – сурови плодове и зеленчуци, биохрана и др.
 друго: (моля посочете) .......................................................................................................
3. Съгласни ли сте с максимата „Ние сме това, което ядем”:
 да

 не

4. Храненето ритуал ли е за Вас – свързано със спазването на точен брой от
действия в ненарушима поредност:
 да

 не

5. Трябва ли да се изпълнява някакво въвеждащо действие преди началото на
храненето, като например:
 казване на молитва
 хващане за ръце
 изказване на благодарност към храната или човека, който е сготвил конкретното
ястие
 друго:(моля посочете) .......................................................................................................
 не трябва нищо да се прави
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6. С какво свързвате традициите в храненето във Вашия регион:
 традиционни ястия
 традиционни места за хранене
 здравословно хранене
 уникални ястия, изпълнявани само тук
 друго: (моля посочете) .......................................................................................................
7. Кое е най-вкусното традиционно за Вашия регион ястие:
.......................................................................................................

8. С какво свързвате традициите във Вашия дом:
 традиционни ястия
 ястия приготвяни традиционно от определен член на семейството
 стари рецепти за ястия, приготвяни само във Вашия дом
 спазване на определен ритуал
 специално внимание към храната и обстановката за хранене
 друго: (моля посочете) .......................................................................................................
9. Какво смятате за важно да се запази в културата на хранене на българина за
бъдещите поколения:
 традиционни за България ястия
 традиционни храни, произвеждани само в България
 съхраняване отношение и поведение по време на хранене
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 уникални стари рецепти за ястия
 друго: (моля посочете) .......................................................................................................
10. Бихте ли споделили стара рецепта за ястие:

 да

 не

Ако сте отбелязали „да”, моля накратко да опишете начина на приготвяне на
това ястие:
..........................................................................................................................................................................................................

11. Желаете ли да участвате в бъдещи инициативи и събития по проект „Вкусовете
от вчера – валоризация на кулинарно наследство”:
 Фестивал на селската кухня в гр. Раковски
 Бъдещи анкети и проучвания
 Публикации и филм, посветен на селската кухня
 Мрежа на производители и ресторантьори
 Обучения за членове на мрежата на производители и ресторантьори
 Конференции и други популяризиращи събития
12. Смятате ли, че Вашият регион е подходящ за развитието на кулинарен
туризъм:
 да

 не
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Приложение 2: Рецептурник

Стефка Карабаджева от гр. Раковски - призната кулинарка и лечителка с природни
методи. Майсторка на погачи, тутманици и баници. В ръцете си държи тава с агнешка
дроб сърма – нейния специалитет.
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Дърпана баница
Необходими продукти:
1 кг брашно, 400 мл хладка вода, 1 с.л.
оцет, 1 щипка сода, 1 ч.л. сол, 300 гр
сирене, 300 гр разтопена мас.

Начин на приготвяне:
Правим кладенче в брашното, във водата
слагаме сол, оцет и сода и получената
смес изсипваме в брашното.
Омесваме меко тесто, след това тестото разделяме на 12-13 топчета, омесваме ги
поотделно и ги оставяме да починат около 10 мин. Намазваме тавата с мас, потапяме
едно топче в топлата мас и то дърпаме до придобиване на формата на кора около
дъното на тавата. След това го поръсваме със сирене. По същия начин правим и
останалите топчета. Всичките пластове с поръсеното сирeне ги събираме в една топка,
която отново разстиламе в тавата. С останалата мас поръсваме отгоре и печем 40
минути в умерена фурна.

Болярска пита
Необходими продукти:
1 кубче мая, 1 ч.л. сол, 1 с.л. захар, 3 яйца, 400 мл
хладка вода, 125 гр масло, 1 кг брашно

Начин на приготвяне:
Разбъркваме маята, солта и захарта докато се
разтвори маята.
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Правим кладенче в брашното и изсипваме сместа в него.Прибавяме водата, двете яйца и
само белтъка от третото яйце. Омесваме тесто. Разделяме го на 4 топки, омесваме ги
поотделно и ги оставяме да втасат. Разточваме с точилка една кора от едно топче с
големината на тавата и я намазваме с масло. Разточваме втора кора, слагаме я върху
първата и пак намазваме с масло. По същия начин правим и с останалите топчета. Oт
всички пластове увиваме руло, което леко издърпваме и слагаме в намазнена тава във
вид на вита баница. Оставяме да втаса и намазваме отгоре с оставения жълтък.
Поръсваме със сусам и печем в умерена фурна около 50 минути.

Болярски сарми
Необходими продукти:
500 гр свинско месo, 300 гр сурова
наденица, 300 гр кайма, 1 к. ч. ориз, 300400 гр гъби, 1 кисела зелка (може и
прясна), 3-4 с. л. олио, 100 гр масло, 1 ч. л.
червен пипер, чер пипер и кимион на вкус
Начин на приготвяне:
Листата се отделят от зелката, като се почиства твърдата им част, след което се
сваряват за 10-15 минути. Месото се нарязва на парчета, наденицата също и се
запържват в тиган. Добавя се каймата. Лукът се нарязва на дребно и се задушава,
добавят се ориза и задушените гъби. Всичко се смесва и се добавят подправките – черен
пипер, кимион, червен пипер. В плоска чиния се постила листо от зеле (ако е малко се
слагат 2-3) и се слага от сместа. Завива се сарма и се поставя в тава. Това се прави докато
се свършат зелевите листа и плънката. Залива се с 1 ч.ч. бульон или топла вода, поръсва
се с червен пипер и парченца масло. Пече се на 200 градуса около 45-50 минути.
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Пита „Прощъпалник”
Необходими продукти:
2-3 яйца, 250-300 мл прясно мляко, 1 кубче мая, 1 с.л. захар, 1 ч.л. сол, брашно колкото
поеме (около 1 кг.), 300 гр сирене, 150 гр масло

Начин на приготвяне:
Маята заедно със захарта и 2-3 с.л. брашно се разтваря в леко затопленото мляко. След
като втаса (уголемява масата си 2-3 пъти) същата се добавя в кладенче на пресятото
брашно, като се прибавят разбитите яйца и солта. Замесва се средно твърдо тесто, което
се оставя да почине. След това се разточва голяма кора, която се поръсва с разтопеното
масло и сиренето. Реже се на триъгълници, които започват близо до, но не от центъра
на кръга, като слънчеви лъчи, като в средата остава ненарязан кръг с големина почти
като на тавата. Всеки лъч (триъгълник) се захлупва върху кръга и се обръща в
намаслената тава. Разстила се до ръба на тавата равномерно и след това се реже на
квадратчета. Полива се с останалата мазнина и се пече на 180-200 градуса. Питата се
поднася поръсена с пудра захар.

Вита пита
Необходими продукти:
1 кг брашно, 6 яйца, ½ кофичка к. мляко, 300 гр пр. мляко,
4 с.л. захар, 1 кубче мая, 1 с.л. сол, 1 с.л. олио, 125 гр масло

Начин на приготвяне:
Маята със захарта и малко брашно се забъркват в рядка
каша и се оставя да втаса.
След това се забърква с останалите продукти и се замесва средно меко тесто. Тестото се
разделя на 3 топчета и се оставя да втаса. Всяко топче се разтегля и се намазва с 1/3 от
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пакетчето масло. Разтеглените парчета се сплитат като при козунака и се слагат в тава.
Пече се на 220 градуса.

Пролетна дроб сарма (виж снимката на баба Стефка в началото на приложението ☺)
Необходими продукти:
2 връзки зелен лук, 2 ч.ч. ориз, дреболии на 1 агне, 2 с.л. масло, гьозум6, магданоз, черен
и червен пипер, сол на вкус
Начин на приготвяне:
Дреболиите се почистват и изваряват, като водата се отпенва постоянно. Нарязва се
лукът и дреболите от агнето на ситно. В тавичка се запържва в масло зеления лук, след
това се прибавят дреболиите и накрая оризът. Поръсва се с червения пипер, солта и
гьозума. Всичко се запържва отново. В тавата, в която ще се пече дроб сармата, се
разстилат запържените продукти и се прибавя част от бульона при варенето на
дреболиите (3:1). Разбърква се и се пече.

Брезовска тава7
Необходими продукти:
1 средно голяма кисела зелка, около 1.5 кг шарено свинско месо, 400 гр ориз, 2 с.л.
червен пипер и олио според месото

Начин на приготвяне:
Зелето се накълцва на ситно в дървена гаванка с помощта на огрибка8. Сварява се и
когато е готово в средата му се прави кладенче, където се изсипва оризът и се
разбърква. Месото се нарязва на дребни хапки и се задушава отделно до зачервяване.
Киселото зеле с ориза се отцежда с решетъчна лъжица и се слага в тавата, прави се
6

Джоджен – бел.ред.
Казва се така, защото ястието се сервира с тавата на масата. Приготвя се по Коледа и е характерна за гр.
Брезово, област Пловдив.
8
Желязно приспособление за остъргване на нощви или загорели части от хляба. – бел.ред.
7
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кладенче в средата и в него се изсипва част от мазнината от запърженото месо с
червения пипер. Добавя се месото, разбърква се добре и се пече на силна фурна около 15
минути. Сервира се с тавата с люти чушки и червено вино.

Супа с праз, свинско месо и зелева чорба
Необходими продукти:
500 гр крехко свинско месо, 1 стрък праз лук,
1 ч.ч. ориз, червен пипер, гьозум, зелева чорба

Начин на приготвяне:
Свинското месо се нарязва на ситно, запържва
се в тенджера до зачервяване, след което към
него се прибавя ситно нарязаният праз лук.
Задушава се малко с червения пипер и веднага се залива със зелевата чорба, като към
нея може да се добави и вода, докато се получи желаният вкус. След като заври се
прибавя оризът. Когато всичко е добре сварено, се прибавя гьозум.

Туршиена запеканка
Необходими продукти:
2 средно големи глави кромид лук, 100 мл олио, 1 кг мешана туршия (от каче), 4-5
картофа, 1 ч.ч. ориз, 500 мл вода

Начин на приготвяне:
Изпържваме всички продукти без ориза. Прибавяме водата към тях. След като
продуктите се посварят, измитият ориз се прибавя към тях и всичко се изсипва в тава.
Разстила се добре и се пече около 20 минути.
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Салата от фасул
Необходими продукти:
2 кг зрял фасул, по 1 буркан кисели краставички, лютеница, грах, 300 мл олио, 100 мл
оцет, 500 гр моркови

Начин на приготвяне:
Фасулът се сварява, както и морковите. Киселите краставички и морковите се нарязват
на кубчета. Всички продукти се слагат в общ съд и се разбъркват добре, прибавя се леко
запърженото олио.

Моминска киросийка9
Необходими продукти:
1 кисела зелка, 1 глава кромид лук, 1 с.л. червен пипер, 100 мл олио, 4 с.л. брашно

Начин на приготвяне:
Зелето се накълцва на ситно и се сварява рядко като на чорба. Прави се запръжка от
кромидия лук, червения пипер и брашното. Свареното зеле се залива със запръжката и
се оставя да поври още 10 минути. Сваля се от огъня и гозбата е готова за сервиране.

Коледен кравай от с. Момино
Необходими продукти:
2 яйца, ¼ кубче мая, щипка сол, шепа захар, 400 мл хладка вода, брашно колкото поеме

Начин на приготвяне:
От продуктите се замесва тесто, което се разстила в тава. В средата му се прави отвор, в
който се слага 1 яйце. Пече се заедно с яйцето, за да се запази отворът.

9

Зелева чорба – бел.ред.
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Момински тутманик
Необходими продукти:
1 яйце, ¼ мая от кубче, щипка сол, 1 с.л. захар, 400 гр кисело мляко, брашно колкото
поеме, 300 гр сирене

Начин на приготвяне:
Пресяваме брашното в едната страна на гаванката, а в другата поставяме продуктите.
Смесват се постепенно, колкото брашното поеме, и се прави тесто. Разточва се на една
петура. Намазва се с масло, поръсва се със сирене и се свива на четири. Подмазва се
тавата, разплесква се тестото в нея и след това се реже на кубчета. Полива се отново с
масло. Пече се на 200 градуса около 30-40 минути. След изпичане се поръсвас пудра
захар.

Фасул с праз в тава
Необходими продукти:
1 кг фасул, 3-4 струка праз лук, червен и
черен пипер, гьозум, сол на вкус

Начин на приготвяне:
Сварява се фасулът. Празът се нарязва на
ситно и се изпържва в нагорещено олио.
Към него се прибавя червен пипер. След
като

се

изпържи

добре

се

изсипва

фасулът и се поръсва с гьозум.
Оставяме да покъкри малко, след което посоляваме, добавяме черен пипер, изсипваме
всичко в тава и печем във фурна до зачервяване.
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Фасул със зеле и сланинка
Необходими продукти:
½ кг фасул, 1 кисела зелка, 250-300 гр сланина, червен пипер и сол

Начин на приготвяне:
Сварява се фасулът. Нарязва се зелето на ситно и се сварява за кратко. Смесваме фасула
със зелето и запържваме. Добавяме червен пипер и нарязаната на лентички сланина.
Посоляваме, изсипваме в тавичка и печем във фурна.

Моминска кописка10
Необходими продукти:
1 кисела зелка, 500 гр ориз, 300 гр
свински ребърца, 1 селска наденица,
100 гр сланинка

Начин на приготвяне:
Зелката се накълцва на ситно, сварява
се и към нея се прибавя оризът.
Сваряват се заедно, след което се изсипват в тава. Ребърцата, сланинката и наденичката
се изпържват, слага се малко червен пипер. Мазнината се изсипва върху зелето с ориза,
разбърква се и отгоре се нареждат сланинката, ребърцата и наденичката. Пече се във
фурна до готовност.

Кебап по момински
Необходими продукти:
250 гр свински дроб, 250 гр крехко свинско месо, 200 гр сланина, ½ от сърцето и
бъбрека, 2 стръка праз, част от кърпата на прасето, 1 ч. ч. червено вино (може и бяло)
10

Зеле с ориз – бел.ред.
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Начин на приготвяне:
Всичкото месо се нарязва на хапки. Поставя се в тава и се изпържва със смлян червен и
черен пипер, кимион и сол на вкус. Изпържените хапки се покриватс кърпата на прасето
и върху нея се наръсва предварително нарязания на ситно праз. Полива се с виното и се
слага във фурна да се пече. Пече се на 200 градуса до зачервяване на праза. Кърпата и
празът се отстраняват при сервиране.

Салата от печен кромид лук
Необходими продукти:
5 глави кромид лук, 1 к.ч. орехови ядки, 1 с.л. ориз, 1 с.л. оцет, 2 с.л. растително масло, ¼
връзка магданоз, сол на вкус

Начин на приготвяне:
Лукът се изпича във фурната заедно с обвивката. След като изстине се почиства от
люспите и се счуква. Оризът, растителното масло и 1 к.ч. вода се задушават до омекване.
Орехите се смилат и се смесват с охладения ориз. Оцетът и солта се прибавят към лука.
Всичко се разбърква и се слага в плато. Гарнира се с магданоз.

Kатми на сач
Необходими продукти:
1 л прясно мляко (може и вода), 4-5 яйца, 1ч.л. сол, 1 ч.л. сода бикарбонат, 500 гр брашно

Начин на приготвяне:
Млякото, солта и яйцата се разбиват. Към тази смес се прибавят брашното и содата.
Разбива се докато сместа стане рядка като боза. Пекат се върху нагрят сач на огън.
Сачът се намазва с масло или мас, като за приготвянето на 1 катма се изсипва по 1 чаша
от сместа. Разстила се добре върху сача, обръща се и отгоре пак се намазва с масло.
Готовите катми се мажат с домашно сладко, шоколад, сирене или друго по желание.
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Гозба с коприва
Необходими продукти:
2 кг коприва, 5-6 стръка зелен лук, 1 ч.ч. натрошено сирене, 2-3- яйца, 2 ч.ч. прясно
мляко, 3 с.л. брашно, 1 с.л. джоджен, ½ ч.ч. олио, сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:
Копривата се задушава в малко подсолена вода, отцежда се и се нарязва на ситно.
Нарязаният на ситно лук се задушава в мазнината, добавя се брашното и се запържва.
Поръсва се с джоджена и черния пипер, сваля се от огъня и се оставя да се охлади.
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Прибавят се сиренето и разбитите с млякото яйца и се посолява. Сместа се изсипва в
намаслена тавичка и се запича в умерена фурна за около 15-20 минути.

Спанак със сирене и яйца
Необходими продукти:
1 кг спанак, 1 връзка пресен зелен лук, ½ връзка магданоз, 1 к.ч. растително масло, 50 гр
краве масло, 1 ч.ч. прясно мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. натрошено сирене, 1 ч.л. червен пипер,
черен пипер и сол на вкус

Начин на приготвяне:
Почистените и ситно нарязани лук и спанак се поставят в тавичка заедно с
растителното масло и се задушават до омекване, след което се разбъркват с червения
пипер. Прибавят се разбитите с прясното мляко яйца, натрошеното сирене, дребно
нарязания магданоз, черен пипер и сол (ако е необходимо). Сместа се разбърква,
покрива се с парченца от кравето масло и се запича до златисто.

Бяла каша със сирене
Необходими продукти:
½ пакетче масло, 7 с.л. брашно, 1 ч.л. сол, 200 гр сирене, 1 л вода, 1 яйце

Начин на приготвяне:
В разтопеното масло се запържва брашното и се сипва водата. Ври около 5 минути, след
което се прибавя натрошеното сирене. Ври още 2 минути. Разбива се яйцето, като към
него постепенно се прибавя от топлата каша. Получената смес се сипва в кашата,
разбърква се и се сваля от огъня.
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Матан11
Необходими продукти:
Около 10 л кисело мляко, вода

Начин на приготвяне:
Когато киселото мляко подкиселее повече се сипва в буталка12 и се бие до получаването
на масло на повърхността. Постепенно се добавя студена вода, за да се събере маслото. С
дървена лъжица се отделя маслото от течността. Получилата се течност след
отстраняване на маслото се налива в стомни или шишета и е готова за консумация.

Клин чорба
Необходими продукти:
500 мл зелева чорба, 1 стрък праз лук, 1 к.ч. ориз, 1 с.л. червен пипер, 1 с.л. брашно

Начин на приготвяне:
Сипва се в тенджера зелевата чорба и се добавя вода до добиване на леко солено-кисел
вкус. Слага се да ври и след завиране на водата се прибавя ситно нарязания праз. Оставя
се да поври малко и се добавя оризът. Прави се запръжка от олиото, червения пипер и
брашното, която се слага в чорбата след сваряване на продуктите.

Зелева каша
Необходими продукти:
1 кисела зелка, 4-5 с.л. брашно, 1 с.л. червен пипер, 4-5 с.л. олио

Начин на приготвяне:

11

Разхладителна напитка подобна на айрян. – бел.ред.
конусовиден дървен съд, в който ръчно се бута (бие) мляко, докато се получи масло. – бел.ред.

12 Тесен,
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Зелето се нарязва на ситно и се задушава в олиото. Добавя се червения пипер и 500 мл
топла вода. Оставя се да поври докато зелето омекне. Разбива се брашното в студена
вода и се прибавя към зелето, като се бърка непрекъснато. Оставя се да поври 10
минути до готовност.

Кашовина
Необходими продукти:
500 гр зелени чушки, 500 гр домати, 3 с.л. брашно, 1 глава лук, червен пипер, кимион,
черен пипер, 2 с.л. олио
Начин на приготвяне:
Ситно нарязаната глава лук се запържва в олиото. Прибавят се нарязаните на дремно
чушки и домати. Всичко се размесва добре, добавя се сол на вкус и останалите
подправки. Добавя се вода и се оставя да поври до сваряване на зеленчуците. Брашното
се разбива в студена вода и на тънка струйка се сипва, като постоянно се бърка. Оставя
се да поври още няколко минути до сваряване на брашното.

Празовина
Необходими продукти:
3 стръка праз лук (може и кромид лук), 2 с.л. олио, червен пипер, кимион, черен пипер, 3
с.л. брашно

Начин на приготвяне:
Ситно нарязаният лук се запържва малко в мазнината, добавят се подправките и се
сипва вода. Вари се до сваряване на лука. Брашното се разбива в студена вода и на тънка
струйка се сипва, като постоянно се бърка. Оставя се да поври още няколко минути до
сваряване на брашното. При сервиране може да се предложи оцет или лимон за
подкиселяване.
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Каша от туршия
Необходими продукти:
1 кг туршия от чушки, домати, зеле, 1 глава лук, 3 с.л. брашно, 2 с.л. олио

Начин на приготвяне:
Зеленчуците от туршията се нарязват на ситно и се попарват с вряла вода. Лукът се
нарязва и се запържва в олиото, след което се добавят нарязаните зеленчуци. Прибавя
се червен пипер. Сипва се около 1 л топла вода и всичко се оставя да ври до сваряване на
продуктите. Запича се брашно и се добавя към врящите зеленчуци. Всичко това се
оставя да поври 5 минути и се сваля от огъня.

Гушки (хапки с лозови листа)
Необходими продукти:
50 бр млади лозови листа, 25 с.л. ориз, 250 гр сирене, 2 яйца, 2 глави кромид лук, ½
пакетче кимион, 2 к.ч. олио, 2 ч.ч. вода, сол на вкус

Начин на приготвяне:
Лозовите листа се попарват. Смесват се всички продукти в сурово състояние. Върху
всеки лозов лист се поставя по 1 ч.л. от сместа. Свиват се сармички (гушки) и се
подреждат в тенджера. Заливат се с водата и се варят на слаб огън до сваряване на
ориза.

Прясна пита
Необходими продукти:
1 кофичка кисело мляко, 1 яйце, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. сода за хляб, 1 с.л. олио, брашно колкото
поеме (около 1 кг)
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Начин на приготвяне:
Пресява се брашното и по средата му се прави кладенче, в което се слагат солта, яйцето,
киселото мляко, в което предварително е сложена содата. Замесва се меко тесто и се
слага в намазнена с олио тавичка. Разплесква се по цялата ширина на тавичката, шари
се с вилица и се дупче, за да не се повдига кората. Пече се на 180 градуса. След като се
извади тавата се напръсква със студена вода и се завива с кърпа да почине.

Палачинки от тиквички
Необходими продукти:
2-3 средно големи тиквички, 3-4 яйца, 4-5 с.л. брашно, сол, черен пипер, копър

Начин на приготвяне:
Тиквичките се настъргват и от всички продукти се забърква смес като тесто.
Намазвазнява се тиган с олио, слага се от сместа и се пържи подобно на палачинките.
Поднасят се със сирене, ситно нарязан салам или друг колбас.

Пълнено агне по Гергьовски от Момино село и задушен смилянски фасул
Необходими продукти:
Едно цяло агне, чаена лъжичка млян
черен пипер, 150 мл олио, 2 връзки
пресен кромид лук, 250 г киселец, 150 г
ориз, четвърт връзка пресен магданоз, ½
кг. смилянски едър фасул, 3 ч. лъжички
ситно нарязана мащерка, 1 ч. л. бял
ригън, 30 г масло, 4 ч. л. черен пипер, 1
вр. пресен чесън, 4 чаени лъжички сол.
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Начин на приготвяне:
Почистеното от дреболиите агне са измива много добре и се намазва отвътре със солта
и черния пипер. Оставя се да престои 2-3 часа, през това време се подготвя пълнежа. В
леко подсолена вода се сваряват чернrят дроб и сърцето. Нарязват се на дребни
парченца. В тенджера се запържва една чашка ориз, изчистен, измит и подсушен. Към
него се прибавят запържените след сваряването дреболии и сол и черен пипер на вкус.
Това се залива с 2 чаени чаши от водата, в която са врели дреболиите. Вари се докато
оризът поеме течността. Тенджерата се сваля от огъня и се прибавят подправките –
магданозът, мащерката и ригънът, нарязани на ситно. С тази смес се пълни агнето и се
зашива. Полива се с разтопено масло или олио. Напълненото агне се поставя с голяма
тава и се пече в умерена фурна. На дъното в талата се поставя смилянския фасул с
достатъчно вода. След като е готово, агнето се изважда и се реже на порции. За
гарнитура, освен плънката от задушения фасул в тавата е подходяща салата от пресни
зеленчуци. Отстрани се слагат по 2-3 стръка пресен чесън и купичка с шарена сол.
Охладеното бяло вино най-приляга. Да ви е сладко и наздраве!
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Приложение 3: Видео материали – индивидуални и групови
интервюта
Интервю с Генка Гатова от с. Момино село (цялостно и частично)
Интервю с Павлина Рангелова от с. Момино село
Интервю със Савка Стойкова от с. Момино село
Интервю с Василка Шотлекова от с. Момино село
Групови интервюта с възрастни жени от с. Момино село (освен споменатите вече,
Иванка Енева, Стойна Пончева, Йорданка Бочукова, Вълка Василева, Величка Петкова,
Василка Шкодрова, Денка Дърмонска, Величка Касарска, Цветана Колева, Пенка
Дърмонска, Катя Боргоджийска, Тоска Дърмонска, Савка Иванова и други)
Интервю с Ана Пейчева от кв. Секирово, гр. Раковски
Интервю с Елена Чолакова от кв. Секирово, гр. Раковски
Интервю с Иванка Драгоева от кв. Секирово, гр. Раковски
Интервю с Мария Лесова от кв. Секирово, гр. Раковски
Интервю с Надежда Табакова от кв. Секирово, гр. Раковски
Групово интервю с възрастни жени от кв. Секирово, гр. Раковски (освен
споменатите вече, Елена Чапанска, Гуна Иронимова, Кристина Малешкова, още 3 баби и
2 дядовци)
Групово интервю с възрастни представители на село Белозем
Групово интервю с възрастни представители на село Болярино, сред които Галина
Рангелова, Елена Иванова, Стояна Паскалева, Тотка Грозева, Донка Бонева и други)
На сладка приказка и песни с баби от кв. Ген. Николаево
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Приложение 4: Архив
1 Църкви – архивен снимков материал за храмовете на територията на община
Раковски – преди и след голямото Чирпанско земетресение през 1928г., както и снимки
от процеса на нови строежи
2 Читалище – информация за читалището в кв. Ген. Николаево
3 Градът отгоре – колекция от фотографии на гр. Раковски от въздуха
4 Литература – публикации и информация за града
5 Моминските гозби – книжка колекция с рецепти предложени от жителите на с.
Момино село
6 Промоционни снимки, награди и изложби – колекция от снимков материал от
общината – красиви снимки за рекламиране на региона, получени награди за различни
участия, художествени изложби
7 Снимки кукери – снимки от кукерските фестивали
8 Снимки народни танци – снимки, представящи танцовото народно творчество в
региона и различни участия на местни танцови и музикални състави
9 Стари строежи и селскостопанска работа – снимки от строителния процес на
значими за територията сгради и снимки от трудовата дейност
10 Сбирка храм «Пресвето сърце Исусово» - видео и снимков материал от
етнографската сбирка в храма в кв. Ген. Николаево
11 Първа среща по проекта 25 юли 2014 – снимки от срещата със заинтересовани
лица по проекта, проведена в залата на читалището в кв. Ген. Николаево
12 Стартираща конференция 1 август 2014 – снимки от конференцията за
откриване на проекта, проведена в гр. Раковски на 1 август, с участие на външен лектор
от Италия – г-н Джовани Иломеи
13 Снимки от срещата и фестивала в Елсбеере Винервалд м. август 2014 –
снимков материал от събитията, срещите и кулинарните дегустации, проведени от
партньорството на територията на австрийската МИГ
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14 Снимки от срещата и фестивала в Раковски м. август 2014 – снимков и видео
материал от събитията, срещите и кулинарните дегустации, проведени от
партньорството на територията на българската МИГ
15 Информация за региона и общината – материали за епископ Павел Дуванлия,
за Георги Павликян, Исторически пътеводител на проф. Божидар Димитров, видео на
катедралата в кв. Секирово, видео как се правят катми на сач, културна информация за
община Раковски, кратки стари разкази, видео от младежки християнски фестивал в с.
Белозем 2014г., павликянска българска история, Петър Стрехин «Нашата история»,
разказ за град Раковски и списък с видни личности от община Раковски.
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