
Предложеното на вниманието на общинските съветници проектоспоразумение бе гласувано според оч-
акванията. За положителния вот бяха достатъчни 14 гласа, против гласуваха петима съветника, а един 
се въздържа. 

Петте милиона все По-близо до раковски
с 14 гласа „за“ бе Приет Проект за сПоразумение с община Пловдив

Цена: 0,49 лв
15-30 ноември 2009

Брой 7

Вестникът излиза с изключителната подкрепа на

от раковски
06:10 ч. от Секирово
06:40 ч. от Г.Николаево
07:20 ч. от Секирово
08:40 ч. от Секирово
11:00 ч. от Секирово
12:00 ч. от Секирово
12:40 ч. от Секирово
14:00 ч. от Секирово
15:00 ч. от Секирово
16:10 ч. от Секирово
18:50 ч. от Секирово

от Пловдив
07:50 ч. през Секирово
09:50 ч.
10:40 ч.
11:50 ч. през Секирово
13:00 ч.
13:50 ч.
14:50 ч.
16:50 ч. през Секирово
17:40 ч.
18:50 ч. през Секирово
20:00 ч. през Секирово

разПисание на автобусите
на „деливан” еоод

Според съветниците от групата на БСП, на ОбС Раковски не 
е било дадено достатъчно време за запознаване с документа

Обичайна гледка в последните месеци - председателят 
на ОбС говори пред медиите във връзка с Екозавода. Инте-
рът към Раковски е небивал.

НАПРАВИ ЩАСТЛИВО ЕДНО 
ДЕТЕ. НЕКА УСМИВКА ГРЕЕ НА 

ЛИЦЕТО МУ
 

Заведи в домът си  дете за Коледните или Новогодишни праз-
ници. Нека усети топлината и красотата на празника.

Отдел „Закрила   на детето” при Дирекция „Социално подпо-
магане” - гр. магане” - гр. Раковски и Дом за деца лишени от родителска 
грижа „Роза” с. Зелениково” Ви Молят, да подадете ръка и да 
приемете в дома си за празниците едно изоставено дете. 
Направете щастлива една невинна детска душа.

За повече информация се обърнете към отдел „Социална закрила” гр. Брезово

 и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Раковски.

Тел.03191/ 26-28, 03151/60-12

Празнична програма 
на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий”

16 декември 2009 г., 18:00 часа - Среща с писателя Димитър Атанасов.
Представяне на книгата „Македонска тетрадка”

18 декември 2009 г., 13:00 часа - Детска коледна фиеста

19 декември 2009 г., 18:00 часа - „Исус се ражда сред нас” – постановка на Енория 
Пресвето Сърце Исусово”, град Раковски

20 20 декември 2009 г., 17:30 часа - Коледно-новогодишен концерт с участието на СОУ „Любен 
Каравелов”, град Пловдив и ФА” Слав Бойкин” при НЧ „Св. св. Кирил и Методий”, град Раковски.

Покана
Коледа е най-вълшебният и изпълнен с емоции празник, 

когато всички вярват, че се случват чудеса.

В навечерието на този светъл християнски празник 

екипът и децата от Центъра за обществена подкрепа 

– гр. Раковски ще представят в Народно читалище 

„Св. Св.Кирил и Методий”  Коледно тържество с 

благотворителна цел.

От събраните средства ще бъдат закупени дрехОт събраните средства ще бъдат закупени дрехи, 

обувки и играчки за малчуганите.

Нека идната година да бъде благодатна и успешна за 

всички. От сърце ви желаем Весела Коледа и Щастлива 

Нова Година !

Датата на събитието е 22.12.2009 от 15:00 часа.

Уважаеми читатели, 

напомняме ви, че всеки от вас може да се срещне с народния пред-
ставител от 41-то Народно събрание – Георги Плачков.
Приемното му време е всеки първи и втори понеделник от месеца 
от 10 до 12 часа на адрес:
гр. Раковски, кв. Ген. Николаево,
пл.”България” № 5 - Старата детска градина

Екипът работещ по оперативна про-
грама „Лидер“  е на ваше разположе-
ние всеки работен ден- от понедел-

ник до петък, на новия ни адрес:
от 10 до 12 часа на адрес:

гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, 
пл.”България” № 5 - Старата детска 

градина

На 1 юли 1989 година се прави 

репетиция за издигането 

на входен знак - символ на 

града, който да съдържа в 

себе си герба от онова време. 

Последвалите политически 

промени оставят проекта в 

архивите, а девизът „Били 

сме и ще бъдем“ е на път да 

бъде забравен.

Ето извадка от въпросния текст, из-
готвен съвместно от юристите на 
двете общини- Раковски и Пловдив. 
Тъй като споразумението е от три 
страници и няма как да го публикува-
ме изцяло, отпечатваме частта, ко-
ято конкретно се отнася до община 
Раковски.

„Страните се споразумяха следното:

II. Община Раковски да изготви спи-
сък на обектите публична общинска 
собственост които следва да бъдат 
представени за финансиране в Ми-
нистерски съвет и Министерство на 
Финансите.
III. Община Раковски да проведе пре-
говори с Министерски съвет на Ре-
публика България, респективно Ми-
нистерство на Финансите относно 

финансиране на обекти публична об-
щинска собственост на Община Ра-
ковски, като финансирането на обек-
тите от държавния бюджет, следва 
да бъде на стойност мин. 5 000 000 
лв.
IV. Община Раковски следва незабавно 
да съдейства за осигуряване на без-
препятствената работа на Завод за 
преработка на твърди битови отпа-
дъци с. Шишманци собственост на 
Община Пловдив, включително и чрез 
осигуряване на информация на граж-
даните на същата относно функцио-
нирането на завода и спазването на 
екологичните норми на действащото 
законодателство.
V.Страните се съгласяват да съ-
действат за нормалното функциони-
ране на предприятието при спазване 
на разпоредбите на нормите на съ-

ответните Европейски директиви, 
Закона за управление на отпадъците, 
Националната програма за управле-
ние на дейностите по отпадъците, 
приета с Решение на Министерски 
съвет от 09.01.2009г. и действащо-
то законодателство в областта на 
екологичните норми.“
Споразумението е подписано от кме-
та на Община Раковски- Иван Ан-
тонов,  както и от Ана Маджарска- 
главен счетоводител и Станислава 
Колева - главен юристконсулт. След-
ваща стъпка е гласуването на същия 
текст в Общински съвет Пловдив. 
Ако Пловдив каже „да“, предстои да 
бъде сложени подписи на кметовете 
на двете общини върху едногодишно 
споразумение, което ще бъде ежегод-
но подновявано.



В последните дни на ноември беше проведен нов етап  
по проекта Лидер - обучение на местни лидери. 
Ето какво сподели ръководителят на проекта, Павел 
Гуджеров:
„Идеята бе да провокираме интерес в обществе-
ността и същевременно да получим обратна връзка 
кои мерки за подпомагане представляват интерес за 
местните бизнес- и неправителствени организации, 
земеделски производители, читалища и други подобни 
сдружения.
Към проведените две фази на обучение, които осъ-
ществихме през изминалия месец- по веднъж за бизнеса 
и за земеделските производители, бе наблюдаван сери-
озен интерес. Особено полезни се оказаха тези срещи 
за представители на читалищата, чиито бюджет не е 
достатъчен, за да покрие всичките им разходи и нужди. 
За тях програма Лидер е един добър алтернативен из-
точник на финансиране.
Местните бизнес организации също проявиха интерес, 
тъй като програмата им предоставя добра възмож-
ност за вливане на средства по дейности, с които всяка 
фирма да разшири, или добави нова ниша в портфолиото 
си. По мое мнение, местната инициативна група/ МИГ/ 
може да спомогне много за развитието на туризма на 

територията на общината- с изграждане на малки се-
мейни хотели например.“
Какво представлява подготвяната стратегия за разви-
тие?
Обхватът на подготвяната стратегия е много широк, 
като ще се опитаме да покрием в най-голяма степен 
нуждите на местното население. Ето един пример за 
възможно финансиране- обучение на неквалифицирани 
трайно безработни, които към момента представля-
ват около 70% от регистрираните в Бюро по труда. 
Тези курсове и обучения могат да бъдат предлагани 
от читалищата и да бъдат платени на 100% от Лидер. 
След което тези хора да бъдат върнати на пазара на 
труда с повишени умения и по-големи шансове за наема-
не на работа.
От друга страна местният бизнес може да бъде подпо-
могнат в много посоки. Някои от мерките, като напри-
мер 321 и 322 от „Програмата за развитие на селските 
райони” са затворени за община Раковски, тъй като вли-
заме в градски агломерационен ареал. Докато чрез МИГ 
двете мерки са отворени за кандидатстване за мест-
ни огранизации и се дава възможност за подпомагане и 
създаване на микро- и малки предприятия- например за 
добавяне стойност на земеделска продукция; отделно 
се финансират дейности като маркетинг, проучвания, 
реклама, закупуване на ноу-хау.
Кажете нещо повече за изискванията при кандидат-
стване по Лидер?
Независимо от факта, че всяка мярка има различни из-
исквания към кандидатстващите организации, след 
изготвяне на местната стратегия се надяваме да ус-
пеем да обхванем както съществуващи бизнеси и орга-
низации, така и новосъздаващи се, за да осигурим въз-
можно най-добър старт на всяка идея и проект. Всяко 
добро предложение, което би довело до увеличаване на 
заетостта, дори с осигуряването на две-три работни 
места, би могло да получи достъп до финансиране от 
МИГ.

Като следващ етап от двете обучения през миналия ме-
сец, бе сформирането на работни групи за изработване 
местната стратегия за развитие. Въз основа на събра-
ната от нас информация, благодарение на осъществе-
на обратна връзка с участните в обучението, както и 
със съдействието на партньорите, изявили желание за 
участие в изработването на тази стратегия, ние вече 
имаме основа за изготвянето й. На по-късен етап пред-
стоят четири информационни събития на които стра-
тегията да бъде представена пред обществеността и 
разисквана публично. За да могат да бъдат коригирани 
евентуални пропуски, или пък добавени нови идеи в нея.
Предстои ни гостуване на МИГ в Германия, който, по 
наша преценка, се доближава най-много като условия и 
характеристика до нас. Ще видим как работи един МИГ 
с опит и изградена структура, за да може след това да 
приложим наученото в нашата работа.
В Европа местните инициативни групи са задължите-
лен елемент от структурата на всяка една община и 
представляват неделима част от дългосрочна стра-
тегия за всеки един район. МИГ се явява един инстру-
мент, който финансира развитието на общината- как-
то бизнеса, така и социалната сфера. 
Тъй като това за нас е първи етап от ОП”Лидер”, макси-
малното финансиране е на стойност 2 млн. евро, с всеки 
следващ период и всяка нова стратегия, тези средства 
ще бъдат увеличавани. Една от организациите, чиито 
опит проучваме в момента, изготвя стратегия, която 
е в размер на 12 млн. евро. Надяваме се, с натрупването 
на опит, и нашата МИГ след време да борави с подобен 
бюджет.
Искам да напомня на гражданите, че офисът ни работи 
от понеделник до петък и всеки, който проявява инте-
рес може да заповяда, за да му предоставим всички не-
обходими материали, както и да бъде консултиран от 
екипа ни. Очакваме реакцията на хората и сме готови 
да отговорим на всички възникнали въпроси, за да осигу-
рим най-широка гласност на този проект.
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За да бъде съЗдадена стратегия За местно раЗвитие, която максимално да 
отраЗява интересите и нуждите на Заинтересованите лица от община ра-
ковски екипът на проекта подготви анкета с помощта, на която да сондира 
мнението на всички потенциални бенефициенти по проекта. анкетата ще 
бъде раЗпространена посредством официалния вестник на община раков-
ски, ще бъде поместена на сайта на проекта www.mig-rakovski.eu, на офи-
циалния сайт на община раковски www.rakovski.bg, както и на сайта www.
rakovskibg.com. приЗоваваме всички Заинтересовани лица към активност За 
да може да бъде съЗдадена „стратегия За местно раЗвитие” максимално 
отраЗяваща потребностите община раковски. след попълване на анкетата  
може да бъде върната в офиса на проекта на адрес:
гр. раковски, пл. българия № 5 или  да бъде иЗпратена по електронен път 
на еmail: mig-rakovski@rakovski.bg.

Ето част от мотивите на гласувалите срещу проектоспоразумението - 
Иван Лачев, общински съветник от БСП:
„Гласувах против, защото подходът, който прилага ръководството на общината е 
неприемлив за мен. За съжаление моментът за истински преговори бе изпуснат и 
Раковски няма как да получи онова, което му се полага. В тази тежка икономическа 
ситуация всеки лев е разпределен в бюджета и няма как само за една община да бъде 
направен специален жест. Не става дума да се опитваме да търсим абсурдно високи 
суми, според мен проблемите в нашата община няма как да се решат отведнъж, с 
едно изсипване на пари. По-скоро трябваше да се разработи ясна стратегия, или 
план, който да получи широка обществена подкрепа, и да се решават постепенно 
най-належащите проблеми на града и общината. Това, което ще получим по днешно-
то споразумение е много малка компенсация.”

***

Работата си като общински съветник възобнови госпожа Бойка Търновалийска 
избрана с листата на „Атака”

Акция за набиране на средства
Кметът Васил Черпелийски, енорийският свещеник Васил Цветков и Църков-
ното настоятелство, най-сърдечно благодарят на хората от село Стряма, 
дарили средства за строежа. Благодарят и вярват, че с помощта на всички 
християни от селото и на дарители, след толкова години надеждата, че ще 
имаме храм, ще се сбъдне.
Нека всички, които са съпричастни на това богоугодно дело да помогнат. 
Даренията се приемат всеки работен ден в Кметството, както и по смет-
ка:

IBAN: BG84STSA9300000261250
BIC:     STSABGSF

Пр.сметка 02/000000000261250
ТБ ДСК ЕАД клон Раковски

Църковно Настоятелство при „Храм Св.Троица”
с. Стряма

След подаден сигнал и по настояване на родители, бе гласувано да отпадне таксата 
от 30 лева/час за ученици до 16-годишна възраст при ползването на футболните 
игрища с изкуствена настилка. 
Странното, според наблюдатели, е че същите тези 15 годишни деца, само след ня-
колко месеца ще трябва отново да си плащат, за да играят на площадки изградени с 
общински и държавни средства /това означава от данъците на техните родители/. 
Отделна тема е, че цената е висока и не включва дори наличието на съблекални. 
Ако за база при определяне на таксата е взета цената, която се плаща на подобни 
игрища в Пловдив, то хубаво е да се напомни, че там предлагат се доста удобства, 
а и онези площадки са изградени с частни средства и имат за цел печалба. Докато 
двете игрища на територията на Раковски имат общественополезна мисия и идея-
та им е да се осигури възможност за спортуване на деца и възрастни.

оперативна програма „лидер“ завърши поредния етап от реализирането на проекта
Павел гуджеров, зам-кмет на община раковски: „разчитаме на интерес от страна на хората.“

още за сесията на общински съвет - раковски  

Лицензираният експерт Зорница Станева разяснява ме-

ханизма на подготовка на стратегията
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Господин Тачев, какво е настроението в 
Белозем към днешна дата спрямо завода 
в Шишманци? Има ли някакви опасения от 
страна на жителите на селото?
Опасения около пускането на Екозавода в 
село Белозем съществуват, доколкото вся-
ко непознато нещо плаши. Колкото повече 
информация има обаче, хората започват 
да приемат за нормална необходимостта 
от подобно предприятие. От друга страна 
съм в постоянен контакт с управителите 
на завода и при необходимост от работна 
ръка им съдействам, предлагайки местни 
хора за съответната позиция, като се на-
дявам по този начин да се увеличи социал-
ния ефект от работата на завода.
В Белозем през пролетъа стартира канали-
зацията, на какъв етап е в момента?
Изграждането на канализация в Белозем 
върви по план, като единствения проблем 
по мое мнение е липсата на пречиствател-
на станция, но това важи и за Раковски и 
за Стряма, така че в бъдеще ще бъде наме-
рено решение. На етап възстановяване на 
улиците сме, като след среща с кмета на 
общината и фирмата-изпълнител, решихме 
преди зимния сезон да не се полага асфалт, 

заради риска да повторим това напролет. 
В момента се дренира там, където е било 
разкопано и се застила със ситни камъни. 
Надявам се напролет да ликвидираме всич-
ки следи от изкопите и да се възстановят 
улиците в Белозем, както и да бъде наме-
рено финансиране за следващия етап от 
изграждането на канализация.
Селото ви е известно по цяла България с 
богатите си културни традиции. Идват 
празници, как се готвите за тях?
Тази година се навършват 100 години от 
основаването на читалището в Белозем, 
но за съжаление няма да успеем да го от-
бележим по подобаващ начин. Голямата 
зала на читалището с 400 седящи места, 
в момента е затворена, тъй като част 
от мазилката на тавана просто падна, а 
средства за ремонт няма. Белозем е село с 
традиции- имаме множество художници и 
поети, тук се води богат духовен и култу-
рен живот. Надявам се да дойдат по-добри 
години и читалището да бъде ремонтира-
но. Във времена на трудности, хората все 
повече се обръщат към духовността, и чи-
талището е мястото, което естествено 
ги събира.

Господин Черпелий-
ски, добрата нови-
на при вас е започ-
ването на строежа 
на църквата в 
Стряма. Поздрав-
ления за това.
Благодаря, но за-

слугата е на много хора, не е само моя. 
Наистина, на 17 ноември започнахме съ-
щинската работа по строежа на нова-
та църква, като намерението ни е до 
падането на снега да сме приключили с 
изграждането на основите. За съжале-
ние към този момент това са възмож-
ностите и средствата, с които разпо-
лагаме. 
Нужни са ни между 600-700 хиляди лева, 
за да бъде завършена църквата до край, 
включително и изографисване. Без по-
мощ от държавата и спонсори, просто 
няма да успеем да се справим. Към мо-
мента имаме събрани около 50 хил.лв., 
които, както казах, няма да бъдат дос-

татъчни дори и за довършване на ос-
новите. Надяваме се напролет, с отми-
наване на кризата, да ни помогна и от 
големите предприятия на територията 
на Индустриална зона- евентуално с ма-
териали за грубия градеж. С две думи, 
всяка помощ е добре дошла, тъй като 
Стряма има нужда от свой храм, хората 
в селото го заслужават и очакват от 
десетилетия.
Как се готвите за празниците?
Въпреки трудното положение, сме осигу-
рили средства за посрещане на Коледа 
и Нова година. На 25 декември на площа-
да в селото ще запалим традиционния 
коледен огън, а празничната програма 
ще открие оркестър „Марица”. Поръчали 
сме десетметрово коледно дърво, което 
ще украсим както подобава. Желанието 
ми е да се съберат колкото може повече 
хора, да се видят помежду си и да се за-
бавляват на празника. Нека настроени-
ето е добро за всички и дано идващата 
година да е още по-добра и богата.

Полицейски инспектор
Иван Гаджев

Александър Романов
младши полицейски инспектор
в услуга на гражданите в юго-
източната част на кв. Генерал 
Николаево

Юлиан Работов
младши полицейски инспектор
в услуга на гражданите в севе-
розападната част на кв. Генерал 
Николаево

Във връзка с настъпващите празници и евентуални про-
дължителни отсъствия от дома, РПУ Раковски дава след-
ните препоръки:

КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДОМА СИ ОТ КРАЖБА

Във връзка с настъпващите празници и евентуални продължителни отсъствия от дома, 
РПУ Раковски дава следните препоръки:

Доверете се на съседите, те са най-добрите наблюдатели;
Предупредете ги преди да заминете, нека следят за съмнителни лица и шумове;
Поставянето на допълнителни заключващи се брави прави влизането в дома ви по-трудно;
Защитете терасите и прозорците на ниските етажи с решетки;
Алармената инсталация /СОТ/ е най-верният пазач във вашия дом;

През нощта и когато не сте у дома, приложете дребни хитрини:

Не оставяйте отворени вратите на необезопасените тераси и малките прозорци, дори 
когато спите;
Излизайки сутрин - пуснете музика, а вечер- оставете запалена лампа;
Ако обичате животни - вземете си куче, вместо аларма;
При дълго отсъствие - преместете скъпата техника у приятел, а пари и ценни вещи сло-
жете в сейф.
Непременно предупредете съседите колко време ще отсъствате.

Ако си сам вкъщи /най-вече деца и малолетни/:

Никога не отваряй на непознат.
Винаги изисквай легитимация от инкасатори, водопроводчици, кабелни техници и др.
Измисли сигнал на звънеца и го кажи само на мама, татко, батко, кака.
Внимавай за ключа, не го носи над дрехите. Дръж го на сигурно място /вътрешен джоб/.

Йовко Романов
младши полицейски инспектор
в услуга на гражданите в кварта-
лите Секирово и Парчевич

КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
28.11.2009
Над 50 000 кутии с цигари без акцизен бан-
дерол бяха иззети при акция на служители 
от Икономическа полиция – Пловдив в село 
Ръжево Конаре. В ареста е задържан за 24 
часа собственикът на цигарите.
Цигарите от марките “KING”, “LM”, “MM”, 
“EVA”, “COOPER”, “EXCELLENCE” “TREZOR 
BLUE”, “VICTORY”, “MERILIN”, “SLIMS” и 
“ROCKIES” са били открити вчера при про-
верка в птицеферма за отглеждане на пат-
ки и пристроената към нея сграда за бито-

ви нужди, които се намират в стопанския 
двор в землището на селото. Предотврате-
ни са щети на стойност над 70 000 лева 
Установено е, че цигарите са собственост 
на К.М./38 г./ от Раковски, чиято сестра е 
съпруга на собственика на птицефермата. 
К.М. е задържан в ареста за 24 часа. По слу-
чая е образувано досъдебно производство по 
чл. 234, ал.2, т.3 вр. ал.1 от НК.
***
Още един грабител е бил заловен от 
полицията. Малко преди полунощ е било 
получено съобщение, че в село Чоба 
59-годишен мъж е бил набит от и огра-

бен. Отнети му били 380 лева. Полицаи 
от РУ-Раковски са заловили установили 
нападателя – Е.Г./ 43 г./ от Брезово. Мъ-
жът е задържан в ареста за 24 часа.
29.11.2009
ТИР, натоварен с мед, катастрофирал 
през нощта на автомагистрала “Тра-
кия” край Пловдив. Движението на мо-
торни превозни средства е спряно в 
района на инцидента и се отклонява по 
стария път Пазарджик-Пловдив.
Около 1 часа на 111-и километър в по-
сока запад-изток товарен “МАН”, соб-
ственост на “Алимел” ЕООД-Раковски 

с водач Г.Т./ 29 г./ се блъснал в манти-
нелата, след което навлязъл в лентата 
за насрещно движение и се преобърнал. 
Шофьорът е с порезна рана на ръката, 
а спътникът му М.Т./ 35 г./ е с контуз-
на рана на главата. След оказаната им 
медицинска помощ двамата мъже са 
изписани за домашно лечение. При ка-
тастрофата на пътното платно са се 
разлели тенекии с мед. Служители на 
звено “Пожарна безопасност и спасява-
не”, “Пътно управление” и Гражданска 
защита разчистват и мият пътя.

Познаваме ли районния си полицейски инспектор

васил Черпелийски, кмет на село стряма:
„една отдавнашна мечта на стрямалии е на път 
да се сбъдне“

иван тачев, кмет на село белозем: 
„в селото ни няма настроения срещу работата 

на екозавода“



За шестдесет и шест години, човек може да види 
много, да натрупа спомени. Да преживее най-голе-
мите лишения по време на една война, но и да от-
гледа деца, да се зарадва и на внуци, и правнуци. 
„Пътят е по-лесен, ако сте двама, и в трудности 
и радости да има с кой да споделиш живота си.”- 
такава е историята на Яко и Къна Стрехини- дядо 
Яко и баба Къна, и двамата отдавна пенсонери, и 
двамата преминали осемдесетте. 
За тях всичко започва през 1943-та, когато Вто-
рата световна война е в разгара си, а условията 
на живот са от трудни по-трудни. В края на но-
ември, на 28-ми, по тогавашния обичай „приста-
нушка”, се венчават Яко Петров Стрехин и Къна 
Генова Храненикова. В онова време с работата е 
трудно, понякога работят на чорбаджията и той 
вместо да им плати, ги гони. С много любов ус-

пяват да изградят семейството си, казват че без труд животът не е сладък, 
а самотата не е живот, пък макар и само да има с кой да се скараш понякога. 
Днес дворът им е изпълнена с глъчката на трима правнуци, завърнали се през 
лятото от Испания- „Друга е къщата, смее се дядо Яко, децата не спират и 
за минута по двора. Все са заети с нещо и все нещо ни питат или разказват.”
„Шейсет и шест години са много, много време. А като се обърнеш назад, все 
едно вчера е било. Ето на, 
двайсет години демокрация 
колко бързо минаха. И не ус-
пяхме да опазим граденото с 
труд и лишения. Надеждата 
ми е в младите и за младите, 
дано пък те имат по-добър 
живот.”- добавя дядо Яко. 
Да са здрави и честити, и 
да се радват на пълната си 
къща още много години, поже-
лаваме им, тръгвайки си от 
дома им.
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Пълнен шаран

Необходими продукти:

1 шаран, около 2 - 3 кг. шаран
(по възможност с люспи) 
2 големи глави лук
250 гр. гъби
300 гр. счукани орехи
2 скилидки чесън
150 гр. маслини
сол, черен пипер
магданоз, копър
100 гр. масло
3 лимона
олио
1 ч.ч. ориз
100 гр. кашкавал

Начин на приготвяне:

Почистваме и измиваме обилно с вода шарана. Оставяме го да се отцеди. Натри-
ваме го със сол,черен пипер отвън и отвътре. Престоява така 45 мин. Правим смес 
от счукани на ситно орехови ядки, ситно счукан чесън, маслини без костилките, за-
душени с масло и копър гъби печурки, кромид лук, чашка бланширан ориз/ изброените 
продукти трябва да бъдат в полуготов вид, оризът да е почти сварен/. С получена-
та смес напълваме шарана и го поставяме в тавата за печене, предварително на-
мазана с малко мазнина. Намазваме го с разтопено масло и поръсваме с настърган 
кашкавал. Печем на умерена фурна около 50 мин. Гарнитура- салата според сезона. 
Питието е според вкуса на консуматора.
Наздраве, и да Ви е сладко!

Пълнен шаран

Необходими продукти:

1 шаран - не по-малък от 2,5 до 3 кг. 
(по възможност с люспи) 
2 големи глави лук
2 моркова
300 гр. счукани орехи
черен пипер
две клончета девисил
магданоз
5 супени лъжици зехтин
сол
3 лимона
олио

Начин  на приготвяне:

Изчистеният шаран се намазва с лимонов сок и зехтин отвътре и отвън, посоля-
ва се  със солта и черния пипер и се оставя да стои  така около час. През това 
време се приготвя плънката по следния начин: в тенджера се задушава нарязания 
кромид лук  и морковите.Готовата смес сваляме от котлона, прибавят се орехите 
и магданоза и девисила, сместа се оставя леко да изстине. С нея се пълни шарана и 
стомаха му се зашива с конец. Слага се в подходяща тава, намазана с олио, поръсва 
се с едро смлени орехи, върху които се нареждат тънки резенчета лимон, долива се 
малко вода и се пече в не много силна фурна. Шарана е готов, когато след бодване 
с вилица, месото не пуска кръв, и конеца с който сме го зашили, лесно се отделя.
Оставя се леко да изстине и се нарязва на порции. Сервира се с бяло вино, може и 
бира. Поръсваме с кашкавала и малко чубрица и запичаме за кратко във фурната (до 
разтапяне на кашкавала). Сервираме в плоска чиния, върху листо от маруля.

Желаем Ви добър апетит и страхотно настроение!!!

Домакин на кулинарната рубрика е:
Надя Йовчева,  управител и главен готвач на „Танита“ - Бар и Грил, телефон за 
контакти: 23-16

Никулден     с усмивка на броя

за времето и спомените 
на гости у Яко и къна стрехини

Катерина Гълева, 5 г. гр. Раковски

Спомен от сватбата

преди 66 години

Яко и Къна Стрехини


