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І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 

 

Разработването на Анализа с тема "Изследване на културното наследство на 

територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, 

дейности, свързани с уникален бит и др.) е в изпълнение на проект «Умни територии -

всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни 

продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на 

ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 

„Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

1.1.Обща информация за проекта. 

 

Чрез проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!»  се обединяват усилията и мотивацията на 

три Местни инициативни групи от различни географски територии за прилагане на 

иновативни решения при създаване и промотиране на уникални местни продукти. 

Водещ фактор в настоящото партньорство е желанието  на местните групи и наличния 

потенциал на териториите  за  създаване на обща териториална марка и нейното 

промотиране чрез използване на иновативни инструменти.  

 

Трите района имат общ поминък, свързан с производство на вино и селскостопански 

продукти, но същевременно разполагат с разнообразни дадености, отличаващи ги с 

характерни за местните територии и общности продукти и забележителности. Не на 

последно място, местните културни институции имат капацитет да участват в 

представяне на уникално културно наследство чрез иновации, което спомага 

едновременно за съхраняване и популяризиране. Трите МИГ ще осъществят  съвместни 

дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности.  

 

Дейностите по  проекта  ще спомогнат за  постигането на целите на стратегиите на 

МИГ за ВОМР, както и на ПРСР 2014 – 2020 г. чрез предвидените съвместни обучения, 

споделяне на опит  и  въвеждане на иновативни дейности на местно ниво. 

 

Целите на проекта са свързани с представяне на уникални местни продукти от трите 

територии под един покрив и като една териториална марка по иновативен начин чрез 

интерактивна платформа. Виртуалното пространство ще бъде среща на всички 

креативни доставчици на продукти, традиционни и характерни за всяка територия под 

общ бранд. Умните територии са популярен подход в Европа, но в селските райони на 

които ще се изпълнява проекта не са прилагани. Умните територии е иновация за 

представяне на уникални местни продукти от различни видове доставчици на едно 

място.  
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Резултатите са свързани с разработен съвместен продукт и онлайн-услуга въз основа на 

изследвания, регистриране на марка, реализиране на  маркетингова кампания и  

изграден капацитет по време на изпълнение на проекта. 

 

Настоящият проект е за вътрешнотериториално сътрудничество в което участват 3 

местни инициативни групи, действащи на територията на 5 селски общини с общо 90 

населени места в селските райони. Идеята за настоящото партньорство възниква преди 

няколко месеца. Водещата организация е избрала своите партньори на база лични 

контакти и мотивация за участие в проекта. 

 

Вътрешнотериториалното сътрудничество - сътрудничество, което се реализира в 

България между селски райони, каквито са териториите на МИГ-Лясковец-Стражица, 

МИГ-Тутракан-Сливо поле и МИГ-Средец. Вътрешното сътрудничество ще 

подпомогне териториите на МИГ за икономическо, социално и териториално 

сближаване. 

 

Премахването на бариерите и укрепването на  сътрудничеството между МИГ-

териториите в България  винаги са били синоним на последващата национална, 

европейска интеграция и солидарност. Проектите за вътрешнотериториално 

сътрудничество имат значителен принос за укрепване на целта на ЕС за териториално 

сближаване чрез интегриране на различни секторни политики в териториален мащаб. 

По време на партньорството ще се работи в една мини -мрежа за дейности и 

комуникация, за едно учене между организациите една от друга. 

 

Мрежата между трите МИГ ще обхване обмяна на резултати, опит и ноу-хау  в между 

трите МИГ в селските райони, участващи в развитието на селските райони. 

Сътрудничеството в настоящия проект е коопериран, което може да се развие в нещо 

повече от създаване на контакти и изпълнение на дейности. Проекта за сътрудничество 

не е просто обмен на опит. той включва  изпълнение на конкретна обща идея  и 

действие, в най-добрия случай управлявани под обща структура 

 

1.2.Обосновка на необходимостта от настоящото проучване. 

 

Културното и природно наследство на селската територия са сред основните ресурси, 

гарантиращи местна идентичност и добавена стойност.  

 

В резултат на проучването ще бъде създадена ресурсна база с данни за културното и 

природно наследство на територията на МИГ.  

 

Основна цел на проучването е да се изведат същностните специфични характеристики 

на културното наследство на територията на МИГ за нуждите на проекта. 
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Данните ще послужат за формиране на териториална марка, за създаване на 

териториален продукт и общ продукт по проекта заедно с партньорите. 

 

Културното наследство е ключов елемент за укрепване на регионалното и глобалното 

сътрудничество. Това наследство във всички негови изразни форми трябва да бъде 

съхранено, развито и предадено на бъдещите поколения като свидетелство за човешкия 

опит и стремежи, така че да се насърчава творческото съзидание в цялото му 

разнообразие. 

 

Проучването, изучаването и съхранението на местните идентичности - култура, бит, 

типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, 

история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция са от 

съществено значение да бъдат подкрепени от МИГ. 

 

До момента на нашата територия няма събрана база с данни за изкуства, занаяти, 

обичаи, традиции, културни продукти, дейности, свързани с уникален бит и др. Ще 

бъдат проучени местните читалища като доставчик на живо културно наследство и 

услуги, както и материално и нематериално наследство с което разполага територията 

като ресурси. В Интерактивната иновативна платформа, всеки културен продукт и 

неговия доставчик ще бъде описан и публикуван, с възможност информацията да се 

актуализира. 

 

Резултатите от това проучване ще бъдат в основата на разработването на Годишен 

електронен културен календар от събития, който ще е достъпен в интернет-

платформата "Умни територии-всички под един покрив". 

Различните културни продукти могат да станат по-конкурентни чрез създаването 

използването на местна марка или обща марка на територията. 

 

Дейността има принос към постигане на основната цел на проекта, а именно - 

Постигане на устойчивото развитие на териториите на МИГ и техните местните 

общности чрез създаване на умни територии -всички под един покрив-иновация за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти. 

 

1.3.Методология. 

 

Методологията е базирана на научен подход и анализ на стратегически документи, 

ситуационен анализ на документи на местно ниво, статистически анализ на данни, 

проучвания на място, анкетно проучване на нагласите на местната общност, синтез и 

екстраполация във вид на изводи и препоръки. 

 

Подходът за провеждане на анализа включва методи и инструменти за събиране и 

проучване на информация от разнообразни източници, съдържащи данни за културното 
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наследство на територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни 

продукти, дейности, свързани с уникален бит и др.) 

 

За целите на анализа са разгледани голям брой публично достъпни документи, 

релевантни към опазване на нематериалното културно наследство.  

 
Събрана е информация по темата сред различни заинтересовани страни на територията 

на общините Лясковец и Стражица. Изследваната съвкупност включва всички 

представители на културни институции на територията на МИГ, представителите на 

неправителствения сектор (НПО, осъществяващи дейности на територията на МИГ и 

гражданското общество, вкл. културните самодейци и местното население. 

 

Разработени са специализирани анкетни формуляри и въпросници за целите на 

проучването. 

 

Проведено е прецизно  кабинетно документално проучване и проучване в публичното 

пространство по темата ( преглед на документи, свързани с опазване на нематериалното 

културно наследство (общински планове и стратегии за развитие, годишни доклади от 

дейността на читалищата и културните институции на територията на двете общини, 

проучване на документи в интернет). 

 

Първата част е теоретично изследване (кабинетен анализ) . Изследването на 

публикации и общодостъпна литература е с цел да се идентифицира ролята на местната 

идентичност, култура и културните ресурси. 

 

Втората част е свързана с теренно проучване сред местата общност и местните 

културни организации чрез разработени анкетни карти.  

 

Третата част, последната част от проучването е свързана с анализ на резултатите, 

обобщаване и разработване на аналитичния Доклад. Обработка на данните като 

аналитична работа, обобщаване на събрана информация. Резултатите от документалния 

анализ са използвани за характеризиране на текущото състояние, вкл. анализиране на 

дейностите в областта на опазване и популяризиране на нематериалното културно 

наследство. 

1.4.Кратка информация за територията на МИГ-Лясковец-Стражица. 

 

Местната инициативна група Лясковец - Стражица обхваща територията на общините 

Лясковец и Стражица с 28 общ брой населени места. Територията на МИГ Лясковец и 

Стражица е непрекъсната и хомогенна и съвпада с територията на общините Лясковец 

и Стражица като се ограничава от техните административни граници. На територията 

на МИГ се разполагат 2 града Лясковец и Стражица, които са административните 

центрове на двете общини и 26 села. 
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МИГ „Лясковец-Стражица“ е разположена в Северен централен район и заема част от 

Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана в границите на общините Лясковец и 

Стражица. Двете общини се намират в  Северния централен район на планиране от 

ниво 2. Районът се характеризира  със специфична флора и фауна, с редки и изчезващи 

видове включени в червената книга на България  и голямо разнообразие от ценни 

лечебни растения .Запазени са естествени гори от  дъб. Богато разнообразие от 

животински видове обитават  обхваната територия. 

 

Структуроопределящи икономически отрасли на МИГ-територията са машиностроене, 

хранително-вкусова, текстилна промишленост, производство на хартия и картон и 

изделия за дома – радиатори, камини, отоплителни инсталации. Важно значение за 

развитието на територията играе и земеделието и отраслите, свързани с преработка на 

продукти от селското стопанство – млекопреработваща промишленост, 

винопроизводство, хлебопроизводство и месопреработка.  

 

Разпределението на промишленото производство по населени места е крайно 

неравномерно. Фирмите са съсредоточени предимно в градовете. Има няколко малки 

предприятия  и  преработвателни предприятия от хранително – вкусовия сектор, които 

функционират по селата. В останалите населени места индустриалния бизнес има 

символично значение и почти навсякъде регистрира спад в относителния си дял. 

 

Природните условия и почвените ресурси са предпоставка за отглеждането на 

пшеница,ечемик, царевица и слънчоглед, като добивите от декар обикновено са над 

средните за страната.  Традиционен отрасъл за района е зеленчукопроизводството. 

 

Населението на територията на общините Лясковец и Стражица към 31.12.2020г. е 

общо 23 238 жители. 

 

1.5.Основни термини и понятия за нуждите на проучването. 

 

Нематериално 

културно наследство 

(НКН) 

Това е практика, възпроизвеждане, изразяване, знания и 

умения, които поколения, групи или отделни лица възприемат 

като част от своето културно наследство, също така 

инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, 

свързани с тях. 

Нематериалното наследство се предава от поколение на 

поколение. 

И насърчава уважението към културното многообразие и 

творческия потенциал на човечеството чрез осигуряване на 

постоянно възпроизвеждане на групите в отговор на околната 

среда, при взаимодействието им с природата и историята, и 

осигурява тяхната идентичност и приемственност. 

Конвенцията на През 2003 г. ЮНЕСКО прие Конвенция за опазване на 
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ЮНЕСКО от 2003 г. нематериалното културно наследство, която да насърчава 

културното многообразие. 

ЮНЕСКО Едно от основните направления в дейността на ЮНЕСКО е 

културният сектор, който се занимава с признаване важността 

от цялото наследство, включително материалното и 

нематериалното, и подчертава значението на културното 

разнообразие за устойчивото развитие на човечеството. 

Форми на 

нематериалното 

културно наследство 

(ЗКН) 

Нематериалното културно наследство е признато за културна 

ценност – Закон за културното наследство, приет през 2009г. 

Национален съвет за 

нематериалното 

културно наследство 

Подпомага разработването на стратегия за опазване и 

популяризиране на традиционна българска култура и фолклор; 

Предлага мерки за прилагане на международни актове в 

областта на нематериалното културно наследство, по които 

Република България е страна; 

Предлага мерки за усъвършенстване на системите за опазване 

на нематериалното културно наследство; 

Култура Култура е множеството от отличителни духовни, материални, 

интелектуални и емоционални черти на дадено общество или 

обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, 

начина на живот, формите на съжителство, ценностните 

системи, традициите и вярванията. 

Културна иновация Културна иновация е всяко нововъведение, което е полезно за 

група хора, отговаря на техните ценности и разбирания, 

възприема се от тях и отговаря на начина им на поведение. 

Местна Общност Термин, който означава хора, групирани по време и място, 

интереси или друг признак; имащи общи цели и споделени 

ценности, споделящи общи традиции, празнични ритуали и 

обреди. Общността се основава на силни връзки и силно 

чувство за групова отговорност. 

Национална листа Представителният списък с елементи на нематериалното 

културно наследство в България се изготвя от 2008 г. и се 

извършва въз основа на Национална кампания „Живи човешки 

съкровища”, която се провежда на всеки две години. 

Занаяти  Занаятите включват множество дейности, свързани с ръчното 

изготвяне на предмети. Те могат да се разделят на традиционни 

занаяти, при които работата се върши по стара технология, и 

останалите. Някои занаяти се практикуват от векове, докато 

други са съвременно изобретение или са резултат от 

популяризирането на занаяти, първоначално практикувани в 

много ограничен географски район. 

Обичаи Българските обичаи са специфични за България и българите, 

разнообразни или постоянно повтарящи се действия на народа, 
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свързани с почитането на бога, свети мъченици, национални 

герои, природата, здравето на хората, гонене на зли духове и 

т.н. Хората от поколения предават устно историите, свързани с 

тях, като по този начин запазват националната култура и 

наследство. 

Традиция Традицията представлява онези ценности, умения и практики, 

които отразяват същностните характеристики на всяко 

общество и които то съхранява във времето, предавайки ги от 

поколение на поколение. Традицията включва обичаите, езика, 

церемониите, вярванията и институциите, които или са 

утвърдени в живота на съответното общество, или на тях се 

придава особена стойност в настоящето. 

Изкуство Изкуството е разнообразна гама от човешки дейности и 

произведения, създадени с естетична цел, но също така и 

комуникативна чрез визуални, слухови или изпълнителни 

материали, изразяващи въображаемите и техническите умения 

на автора, предназначени да бъдат оценени заради тяхната 

красота и емоционален заряд. 

Бит Бит означава начина на всекидневен живот, съвкупността от 

жизнени условия, порядки, навици, традиции и обичаи, които 

са присъщи на народ, класа или социална група. 

Фестивал Фестивал е обществен празник, обединен около конкретна 

тема, както и преглед на постиженията в определен вид 

изкуство, например музика, кино, художествена самодейност 

Читалище Читалището е типично българска обществена институция, 

която изпълнява учебно-просветителски функции и 

самодейност. Обикновено читалищата се състоят от библиотека 

и клуб по интереси, където се развиват най-различни дейности 

от любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици, 

театър, литературни четения, отбелязване на обществено 

значими събития за града и празници, организиране на 

конференции и градски събрания. 

Празник Празникът е ден от годината, в който по историческа традиция 

е прието времето да се прекарва без трудови или учебни 

занимания, като обикновено всеки празник има своя 

специфична церемония, например закичване на мартеници на 

Баба Марта, консумация на рибни ястия на Никулден, и т.н. 

Носия Носията е традиционно облекло на даден народ или етническа 

група, създавано според разбиранията и вкусовете на хората, 

съставящи дадена етническа единица. 

Българските народни 

музикални 

Музикални инструменти, използвани при изпълнението на 

българска народна музика, като някои от тях са характерни за 

почти цялата територия на България, а други са съсредоточени 

в определена фолклорна област. 
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В българската народна музика се използват 6 основни народни 

инструмента - кавал, гайда, гъдулка, тамбура ,тъпан, барабан 

както и характерни за отделни фолклорни области като 

тарамбука, дудук, овчарска свирка, двоянка, окарина, 

хармоника, цафара, бръмбазък, чанове, зурна и др. 

Фолклор Народно творчество или фолклор е събирателно понятие за 

литературни и музикални произведения с неизвестен или 

неуточнен (анонимен) автор. 

Всъщност е налице съавторство при устното им предаване, като 

това общо авторство се приписва като цяло „на народа“. 

Устни традиции и 

форми на изразяване 

Устните традиции и форми на изразяване включват два 

съществени компонента: съхраняване на майчиния език и 

опазването и съхраняването на устната фолклорна традиция. И 

двата компонента имат запазено място в нематериалното 

културно наследство на всяка етнокултурна общност и са 

неразривна част от националното ни културно богатство. 

Изпълнителско 

изкуство 

Изпълнителните изкуства са всички онези артистични прояви, 

създадени да се изпълняват на сцената, основно театър и танц, 

но също така и музика . 

Социални обичаи Различните обичаи олицетворяват една интересна взаимовръзка 

между социални отношения в миналото, митологични образи и 

географски особености. 

Традиционни 

дейности 

Традиционните дейности са свързани с работната дейност на 

българите.  

 

Обреди Правят се различни обреди за плодородие и добра реколта, за 

здраве на домашните животни и за благополучие в 

семейството. 

Много от обредите са свързани с православното християнство. 

Интересна е връзката между езическите вярвания на народа и 

християнството, чрез която се установява т.нар. битово 

християнство. 

Идентичност Идентичността е общ термин, използван в социалните науки, за 

да се опише индивидуалното разбиране на човек за себе си, 

като отделна същност. 
 

1.6.Накратко за значението на материалното и нематериално културно наследство 

за съхраняване уникалността на местните общности и територии. 

 

Културата стои в същността на богатото наследство и история на Европа и играе важна 

роля в подобряването на привлекателността на обектите и подчертаването на 

уникалната идентичност на определени дестинации. Културата и творчеството могат да 
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бъдат важни движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за 

предприемачество.  

 

Културата е ключов фактор за увеличаване на приходите от туризъм, като културният 

туризъм е един от най-големите и най-бързо развиващите се туристически сегменти в 

световен мащаб. Културата играе важна роля и в насърчаването на социалното 

включване. 

 

"Нематериално културно наследство" означава обичаите, формите на представяне и 

изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, 

предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, групите, а в 

някои случаи отделните лица като част от тяхното културно наследство.  

 

Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се 

пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща 

среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им 

за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на 

уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.  

 

Културното наследство съхранява изконните  правата на човека, отговаря на 

изискването за взаимно уважение на общностите, групите и отделните лица и за 

устойчиво развитие. 

 

Да се опазва това наследство означава прилагането на мерки за осигуряване на жизнена 

трайност на нематериалното културно наследство, включително неговата 

идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, 

популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование, 

а така също и възраждане на различните аспекти на това наследство. 

 

Фаро Конвенция (Faro Convention. Article 2a.) за нематериалното културно наследство  

го разглежда в по широк и абстрактен вид.  

Нематериалното културно наследство се разглежда като елемент, който допринася за 

развитие на обществото икономически като по този начин да се постигне Европейска 

идентичност.  

 

Културното наследство се определя като „група ресурси, наследени от миналото, които 

хората идентифицират независимо от тяхната собственост, отражение и израз на 

постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и традиции. То включва всички 

аспекти на околната среда, произтичащи от взаимодействието между хората и мястото 

във времето. 

 

Материално културно наследство се състои се от паметници, сгради, археологически 

обекти, исторически обекти и „природни“ елементи, като дървета, пещери, езера, 

планини и други.  
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Материалното включва също произведения на изкуството, предмети от археологически 

интерес и предмети от ежедневието, като прибори, дрехи и други културни предмети. 

 

От една страна, има материално движимо наследство, което включва археологически, 

исторически, художествени, етнографски, технологични, религиозни предмети и такива 

от занаятчийски или народен произход, които представляват важни колекции за 

науката, историята на изкуството и опазването на културното разнообразие. от 

страната. 

 

Те включват произведения на изкуството, ръкописни книги, документи, исторически 

артефакти, записи, фотографии, филми, аудиовизуални документи, занаяти и други 

предмети от археологически, исторически, научен и художествен характер. 

 

От друга страна, има материално наследство от недвижими имоти, което се състои от 

места, обекти, сгради, инженерни работи, индустриални центрове, архитектурни 

комплекси, типични райони и паметници от интерес или съответна стойност от 

архитектурна, археологическа и историческа гледна точка. , художествени или научни, 

признати и регистрирани като такива. 

 

Тези недвижими културни ценности са човешки произведения или продукции, които не 

могат да бъдат прехвърлени от едно място на друго. Явленията, присъстващи в тези 

свойства, се считат за свидетелства за развитието на различните културни прояви, 

движения или стилове, присъстващи в човешката история. 

 

Понятието материално културно наследство идва от термина наследство, който се 

отнася до съвкупността от природни и културни елементи, които заемат дадена 

територия. 

 

От широка гледна точка обаче под наследство се разбират и активите и правата, до 

които хората имат достъп като членове на общността. 

 

Например наследството често се нарича наследство поради принадлежност към 

семейство. Но има и „наследства“, до които хората имат достъп като членове на по-

големи общности, като регионални и / или национални наследства. 

 

Също така културното наследство е съвкупността от активи със значителна стойност, 

натрупани от едно общество през цялото му съществуване.  

Активи, които трябва да бъдат защитени, разпространени и съхранени като израз на 

собствената им култура или това, което е същото, като израз на културната 

идентичност на дадено населено място. 

 

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност 

и е значимо свързано с тяхната история.  
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За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, 

обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване.  

 

От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една 

глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен 

прогрес, а от друга - много уязвимият характер на това наследство, крехко и преходно 

във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на 

изпълнението или при предаване на умението. 

 

Защо е важна регионалната и местна идентичност? 

 

Регионалната идентичност е обективно състояние, основано на рефлексивно чувство за 

лична самоидентичност и почтеност, приемственост във времето и пространството. 

Регионалната идентичност може да се разглежда като структурна единица със 

собствено съдържание, мярка за устойчивост и устойчивост на външни влияния. Това 

състояние предполага хармонично съчетание на индивидуалното аз и участието на 

индивида в регионалното общество. 

 

Обичайно е процесите, протичащи в света, да се описват с понятието „глобализация“. 

Отвореното информационно пространство, бързото развитие на мрежовите връзки и 

високата мобилност на хората коренно са променили в очите на едно поколение 

привързаността на човек, участващ в тези процеси, и представата му за неговото място 

в света. 

 

 Глобализацията, която доведе до увеличаване на несигурността на социалните 

отношения, доведе до криза на идентичността във всички развити страни по света.  

 

„Националният“ (страна на произход) компонент в системата за идентифициране на 

ориентири започна да губи предишното си нормативно значение за позиционирането на 

индивида като пълноправен член на политическата общност. В резултат на това 

стабилните стълбове на националната държава продължиха да се разрушават. 

 

Следователно „идентичността на мястото“ се оказва още по-важна за много хора. 

 

Местната идентичност (самоидентификация на човек с неговата малка родина, с 

неговото местожителство) се утвърждава открито информационно пространствов хода 

на съзнателно, а понякога и несъзнателно противопоставяне на безличните глобални 

символи. 

 

Вече осезаемо нараства интереса към културата, най-вече като източник на 

идентичност и диференциация в условията на глобализация. 

 

Глобализационните процеси в културата тревожно, ако не болезнено, отекват в 

общества като нашето, "разпънато между традицията и модерността. 
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Културната  идентичност на местната общност в малките населени места ние наричаме 

набор от особености на култура или група, които позволяват на местните хора да се 

идентифицират като членове на тази група , но и да се разграничат от другите културни 

групи. 

 

Културната идентичност включва аспекти, толкова разнообразни като езика, системата 

от ценности и вярвания, традициите, обредите, обичаите или поведението на дадена 

общност . Този набор от особености, наследство и културно наследство на общността е 

това, което исторически е определило културната идентичност на различните райони. 

 

Културната идентичност служи като сплотен елемент в социалната група , тъй като 

позволява на индивида да развие чувство за принадлежност към групата, с която се 

идентифицира въз основа на общи културни черти. 

 

Културната идентичност обаче не е фиксирана, а динамична концепция, тъй като тя 

постоянно се развива, непрекъснато се храни и трансформира от външното влияние и 

новите исторически реалности на въпросните хора. 

 

В процесите на интеграция и глобализация, изключителна актуалност придобива 

въпросът за съхраняването на самобитността, традициите и културната специфика на 

малките населени места и селските райони, които се обезлюдяват и няма кой да 

съхранява специфичната местна идентичност.. 

 

Целенасочената дейност по създаването, съхраняването, разпространението и 

усвояването на културни ценности представлява културната дейност. Системата на 

културата се изгражда от нея заедно с културното наследство. 

 

Културното наследство обхваща натрупания социален опит на отделните индивиди, 

социалните групи и общности. С вековете се придобива необходимост от образуване на 

социокумуникативни механизми за общуване и взаимодействие на хората в 

обществото.  

 

Това е продиктувано най – вече от този опит и главно от технологиите, начините за 

съдържателна социална дейност, които се предават от поколение на поколение. Затова 

дейността в областта на културното наследство трябва да се разглежда като 

саморазвиващ се и самовъзпроизвеждащ се социокомуникативен процес. 

 

Цялостното ни развитие се основава на позитивната комуникация, на възможността да 

концентрираме миналото и бъдещето си в настоящето, да извлечем онези знания и 

умения, които са ни необходими, за да изградим свой по-стойностен свят, да променим 

или премахнем старите, спъващи развитието ни догми и да оптимизираме позитивните 

нагласи и идеи, които ще ни изградят като пълноценни личности, общества, като 

пълноценно човечество, което ще има свой облик в световната история. 
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За целта трябва да притежаваме своя идентичност – личностна, народностна, като 

граждани на „глобалния свят“. Да познаваме миналото си и да черпим вдъхновение от 

него в това, което създаваме в настоящето. Да знаем кои сме, кои са „другите“, откъде 

идваме и как можем да живеем всички заедно, за да разберем накъде отиваме и да 

осмислим пътя си. 

 

Защото ако преди сме мислели за Европа преди всичко като за общ пазар на стоки, то 

днес Европа е най-вече пазар на идеи и ценности. 

 

Необходимо е взаимодействие:  институция-общност-наследство като комбинация от 

корелационно свързани елементи, към които могат да се причислят и тези на паметта и 

идентичността. 

 

Важно е да се отбележи, че ЮНЕСКО разглежда нематериалното културно наследство 

като фактор за социално включване и стимул за мобилизиране на обществата.  

 

В тази връзка,  популяризирането и опазването на нематериалното културно наследство 

е важен фактор за социалното включване и мобилизиране на местната общност на 

територията на МИГ за постигане на целите на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие. 

 

На територията на МИГ-Лясковец-Стражица има 28 малки населени места със свое 

уникално нематериално културно наследство, което се съхранява от поколенията, но 

предимно от възрастните жители. Именно то трябва да се валоризира, съхранява и 

опазва . Такова наследство е: 

 устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на 

нематериално културно наследство; 

 художествено-изпълнителско изкуство; 

 социални обичаи, обреди и празненства; 

 знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

 знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

ІІ. ЧИТАЛИЩАТА – ДУХОВНИ СРЕДИЩА И ПАЗИТЕЛИ НА КУЛТУРАТА. 

 

Изследваната територия на МИГ  - общините Лясковец и Стражица  разполага с богато 

културно-историческо наследство още от дълбока древност - материално и 

нематериално.  

 

Предаването на ценностите в автентичния им вид от поколение на поколение е от 

много голямо значение за развитието на територията, тъй като ценностите се явяват 
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продължение на националната памет и в най- голяма степен допринасят за 

поддържането на българския бит и култура. 

 

Основните културни институции на територията на МИГ са читалищата, които 

продължават да изпълняват своята роля на духовни, културни и образователни 

центрове, развиващи художествената самодейност.  

 

Двете общини се отличават с много богато културно-историческо наследство, което е 

съхранено от преди много години. Развитието на самите общини определя и развитието 

на местната култура - като в нея се включва нематериалното културно наследство като: 

традиции, обичаи, нрави и традиционна кулинария. 

 

Читалищата са най-старите,  традиционно самоуправляващи се български културно-

просветни сдружения на жителите в малките населени места. В тяхната дейност 

участват физически и юридически лица, без оглед на ограничения на възраст и пол, 

политически и религиозни, и други възгледи и/ или етническо самосъзнание. 

 

Читалищата са юридически лица с нестопанска цел, в обществена полза, създадени са 

и функционират на основание Закона за Народните Читалища, във връзка със Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и имат свой Устав. 

 

Дейността на читалищата се осъществява във взаимодействие с учебни заведения, 

предприятия, фирми, неправителствени организации от територията, както и с 

професионалните културни институти в областта на извършваната от тях културно-

просветна, социална и информационна дейност. 

 

Читалищата поддържат отношения на сътрудничество и координация с държавните и 

обществените органи и организации от различни нива, на които законите възлагат 

определени задължения в областта на културата. 

 

Сред целите, за които работят Читалищата на територията на МИГ са: 

 

 развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната 

дейност, където осъществява дейността си; 

 запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

 разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

 развитие на творческите заложби на участниците в дейността му; 

 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

 осигуряване на достъп до информация ; 

 

За постигане на своите цели, Читалищата развиват следните дейности: 

 

 развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 
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 организира школи, кръжоци, курсове, клубове; 

 организиране празненства, концерти, чествания, спектакли, изложби и младежки 

дейности; 

 събира и разпространява знания за родния край; 

 създава и съхранява музейни и художествени колекции, съгласно Закона за 

културното наследство; 

 

1.Читалища на територията на община Лясковец. 

 

Читалище Основни дейности за нематериалното културно 

наследство 

Читалище "Напредък 1870", 

град Лясковец 

Основано през 1870 г. 

 Танцов състав „Лудо младо”; 

 Клуб "Млад етнограф"; 

 Клас "Народни инструменти"; 

 ДГНП "Сорина" 

Читалище "Пробуждане -

1896", село Джулюница 

Основано през 1896 г. 

 Танцов клуб "Палитра"; 

  Етно кът “Градинарска Джулюница“; 

 Формация "Джулюнски ритми"; 

 Танцов клуб "Палитра" 

Читалище "Земеделец-1899", 

село Козаревец 

Основано през 1899 г. 

 Танцов фолклорен клуб "Хей Брей"; 

 Група за народни песни "Авлига"; 

 Детска творческа работилница 

Читалище "П.Р.Славейков-

1903г.", село Добри дял 

Основано през 1903 г. 

 „Добриделски мераклии“ - танцов състав; 

 

Читалище "Развитие – 

1894г." село Драгижево 

Основано през 1894 г. 

 Детски клуб "Традиция"; 

 Група за обработен фолклор"Детелина"; 

 Детска фолклорна група"Китчица" 

Читалище "Развитие 1902г.", 

село Мерданя 

Основано през 1902 г. 

 Женски народен хор "Калина"; 

 Детска фолклорна група "Калина" 

 

2.Читалища на територията на община Стражица. 

 

Читалище  Основни дейности за нематериалното културно наследство 

Читалище "Развитие 

1895г.", град Стражица 

Основано през 1895г. 

 Клуб по народни танци; 

 Женска фолклорна група; 

 Мъжка фолклорна група; 

 Народен оркестър „Развитие“; 

 Фолклорен танцов състав „Традиция“; 

 Група за народни обичаи 
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Читалище 

„Самообразование- 

1921г.", село Брягово 

Основано през 1921г. 

 Детска група"Лазарки"; 

 Фолклорен състав 

Читалище "Надежда -

1928г.", село Балканци 

Основано през 1928г. 

 Кръжок по кулинария; 

  Кръжок по ръкоделие и плетива; 

 Детски танцов състав; 

 Група за народни песни "Росна китка"; 

 Група за пресъздаване на народни обичаи 

Читалище "Възпитател-

Кесарево-1895г." село  

Кесарево 

Основано през 1895г. 

 Група за изворен фолклор; 

 Кръжок по приложни занаяти; 

 Клуб „Традиции“ 

Читалище "Станчо 

Станчев 1896г.", село 

Сушица 

Основано през 1896г. 

 Група за автентичен фолклор; 

 Кръжок „ Плетиво“; 

 Групи за народни обичай 

Читалище "Христо 

Ботев-1918г.", село Нова 

Върбовка 

Основано през 1918г. 

 Група за изворен фолклор; 

 

Читалище „Виделина-

1905г.", село Владислав 

Основано през 1905г. 

 Група за възстановка на народни обичаи 

Читалище "Л. Н.Толстой 

-1890г.",село Виноград 

Основано през 1890г. 

 Група за автентичен фолклор 

Читалище 

"И.Кожухаров-

1904г.",село Благоево 

Основано през 1904г. 

 Група за автентичен фолклор 

Читалище "Възпитател-

Камен 1896г.", село 

Камен 

Основано през 1896г. 

 Група за автентичен фолклор 

Читалище "Просвета-

Камен 1905г.", село 

Асеново 

Основано през 1905г. 

 Група за автентичен фолклор 

Читалище "Бъдеще-

1899г.", село Царски 

Извор 

Основано през 1899г. 

 Група за автентичен фолклор 

Читалище "Зора-1899г.",  Група за автентичен фолклор 
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село Ново Градище 

Основано през 1899г. 

Читалище "Зора-1925г.", 

село Ново Градище 

Основано през 1925г. 

 Самодейни състави 

Читалище "Просвета-

1906г.", село Лозен 

Основано през 1906г. 

 Самодейни състави 

Читалище "Правда-

1910г.", село Горски 

Сеновец 

Основано през 1910г. 

 Самодейни състави; 

 Фолклорен клуб „Здравец“ 

Читалище "А. 

Каралийчев – 2013г.", 

Село Мирово 

Основано през 2013г. 

 Самодейни състави; 

 

 

Всички 23 на брой Читалища на територията на МИГ имат свой сграден фонд и ДМА за 

реализиране на своите дейности. 

 

Сградният фонд в малките населени места не е в добро състояние, но към момента 

сградите на Читалищата не с приоритет за финансиране на текущи или обновяващи 

ремонти, особено в села с малък брой жители. 

 

Поддръжката на сградите се извършва трудно и с оскъдни средства. 

 

Като цяло читалищата разполагат с богата материална база, която включва в себе си 

сграден фонд и оборудване. Голяма част от читалищните сгради са строени в средата на 

20 в., поради което всички се нуждаят от голям по своя обем инвестиции за 

осъвременяване и ремонт. 

95% от читалищните сгради са актувани като общинска публична собственост, която по 

смисъла на Закона за народните читалища и Закона за общинската собственост е 

предадена за ползване и стопанисване на читалищните настоятелства. От своя страна 

това натоварва читалищните ръководства и с грижата за поддръжката и 

модернизацията не само на оборудването, но и на материалната база. 

 

Физически и морално е остаряло в голямата си част оборудването в читалищните 

сгради. Читалищните салони се нуждаят от спешно преоборудване на сценичната 

техника. От осъвременяване се нуждаят и наличния интрументариум, носии и др. 
 

3. Ролята на читалищата за развитие на местните общности. 
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Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива 

културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на 

традиционните ценности на нацията.  

 

Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата 

и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното 

легитимиране пред обществото.  

 

През своята 150-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция 

за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.  

 

Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва 

гражданското общество. Читалищата се уповават на своите корени като национални, 

социални, културни, образователни и информационни организации и отговарят на 

предизвикателствата на днешния свят. 

 

Появата на читалището през 50-те години на 19 век е белег за модерност на 

българските общности, които търсят форма на доброволно гражданско сдружаване, 

още преди освобождението от османско владичество (1978г.).  

 

По това време църковните настоятелства са единственият израз на подобно гражданско 

организиране. През годините те биват натоварвани с разнообразни роли и задължения 

за съхраняване и развитие на духовни, образователни, културни и благотворителни 

дейности. 

 

Читалището е съхранител на традиционните български ценности и добродетели. 

Извършва се обогатяване и реорганизиране на библиотечното дело. Създава се „щаб от 

опитни лектори”, известни учени и общественици, който срещу хонорар и безплатен 

прием изнася лекции в различни читалища за просвещение. 

 

През 1911 г. в София се провежда учредителен конгрес, на който са представени 158 

организации и се поставя началото на Съюза на читалищата в България. За пръв 

председател на Читалищния съюз е избран проф. Иван Шишманов5 . Разработва се 

законопроект за народните читалища и библиотеки, в който е предвидено създаването 

на специален читалищен данък, за да се осигури материалното съществуване на 

културно-просветни учреждения.  

 

През 1927г. е приет Закона за народните читалища. 

 

Механизмът на създаване на читалищата през 60-те години на 19 век навсякъде е почти 

еднакъв с няколко варианта.  

 

Най-разпространеният е вземането на решение сред група съмишленици, които 

мобилизират кръг от членове сред градските общности.  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

 
                                                     “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на 

уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от 

общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 

19 

 

Друг вариант е създаване на читалището около библиотека, като обединение за четене 

(както сочи името му), за да се регламентира формата за ползване на общия фонд от 

книги и най-вече да се култивират потребности и навик за четене сред широк кръг 

граждани. Читалища възникват и около неделните училища, за да предлагат грамотност 

на изпадналите от училище.  

 

Появата на читалищата има основна роля в обществото за разпространяване на 

културни новости, от центъра към периферията, от големия град към малкия. Тяхната 

голяма историческа мисия е в процеса на национална консолидация и формиране на 

национална общност.  

 

В дейността на повечето големи градски читалища се включва насърчаване на училища 

в селата; създаване на пансиони за ученици от селата в градовете; организиране на 

учителски събори; благотворителна дейност предимно свързана с образование на деца; 

движение и разпространяване на информация, която засяга всички. 

Когато в началото на 90 –те години на ХХ в. започват демократичните промени у нас, 

българското читалище е изправено пред необходимостта да приспособи своята дейност 

към изграждащите се нови социалноикономически условия, към бързопроменящи се 

ценности и потребности на обществото ни като цяло.  

Както повечето български институции читалищата изпадат в криза и голяма част от тях 

за застрашени от закриване или упадък. Към всичко това се прибавя и все повече 

засилващата се демографска криза. В същото време държавната субсидия намалява 

значително, което води и до намаляване на кадровия ресурс в читалищата.  

 

Задълбочаващото се несъответствие между ресурса и капацитета довежда неминуемо и 

до свиване на обхвата на дейности само до поддържане на библиотека и ограничен 

брой състави. Липса на управленски капацитет и човешки умения се явяват сериозна 

пречка за справяне с новата икономическа ситуация. 

 

Читалищата имат най-малко три институционални характеристики – устойчивост, 

легитимност и гъвкавост, които в съчетание с техния исторически опит, създават 

предпоставки те да откликнат на новите потребности на българското общество.  

 

В съвременните условия на развитие читалищата продължават да играят значителна 

роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности, а също и 

благодарение на обстоятелството, че все още успяват да поддържат и развиват най-

голямата мрежа от общодостъпни библиотеки в страната.  

 

В това отношение, съществуващата мрежа от 3371 читалища в цялата страна  

представлява национално богатство и важно сравнително предимство за България. 
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Институционализирането на читалищата като граждански сдружения с идеална цел по 

силата на Закона за народните читалища им дава големи възможности за 

осъществяване многостранни инициативи, чрез които гражданите независимо от 

образование, пол и социална принадлежност получават широк достъп до културни 

продукти и в най-отдалечените райони на страната.  

 

Нещо повече, развивайки се в новите условия читалищата разширяват дейността си 

извън рамките на обичайната за тях културна сфера и провеждат програми за 

подпомагане на лицата в неблагоприятно социално положение и малцинствените групи. 

 

Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най-силно 

застъпено. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по 

своя обхват любителски формации.  

 

В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални 

ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи. През годините засилен интерес се 

наблюдава и към музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и 

към певческите и хорови формации.  

 

Не на последно място интересът е и към любителските театрални формации, школите 

по класически и модерни танци, школите по изобразително и приложни изкуства.  

 

 От значение е да се отбележи обстоятелството, че в читалището по своята същност се 

развива любителското творчество.  

 

Различните формации, школи, кръжоци и клубове не дават степен на образование, а 

само предоставят необходимите знания и умения, които на един следващ етап 

получават завършен вид в професионални организации и структури. 

 

Краеведческата дейност е много силно застъпена в читалищата. В голяма част от тях са 

изградени различен по своя вид и обем музейни сбирки и колекции.  

 

Краеведческата дейност е сведена основно до събиране на сведения за родния край и 

популяризирането им основно сред младото поколение. По повод на свои юбилейни 

годишнини редица читалища издават сборници, в които на фона на представяне на 

читалищната дейност се представя и спецификата на отделното населено място, регион.  

 

Присъствието и участието на младото поколение в краеведческата дейност е широко 

застъпено. В известна степен то е локализирано и се изчерпва предимно с участие в 

събирателска дейност. Изградените кръжоци към някои читалища са все още предимно 

изолирани и единици. 
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Въпросът за мястото и присъствието на младото поколение в читалището е резонен. На 

пръв поглед по-голямата част от участващите в различните дейности на читалището са 

именно младите хора и то основно категорията на учащите се.  

 

В същото време присъствието на младите в управлението на читалищата все още е в 

сравнително малък процент.  

 

Същото се отнася и до членовете на настоятелствата и проверителните комисии.  

Не по-различен е случая и с членската маса в читалищата, където основно преобладава 

по-възрастното поколение. От своя страна това неминуемо оказва влияние и върху 

цялостния живот на читалището, както и върху развиваните от него форми на дейност. 

 

Читалищата са традиционна и характерна българска културна организация, която 

преминава през всички промени на обществото ни, съхранена e и се развива според 

потребностите на различните времеви периоди и общности в страната.  

 

Читалищата са обществена организация, която е отворена за всички членове на 

общността и се характеризира с общодостъпността на дейностите си.  

 

А какво означава средище? Остарялата форма на среда, център. В преносен смисъл се 

отнася за място, където е централизирана някаква дейност или където се събират 

някакви хора. 

 

Под общност се разбира група индивиди, които имат емоционална връзка помежду си, 

преживяват се като част от по-голяма група, която надхвърля границите на 

семейството. Групирани са по време, интерес, място или друг признак. Общността има 

споделени ценности. Членовете й са сплотени и със силно чувство за групова 

отговорност. 

 

През последните години, читалищата са разглеждали често темата за развитието на 

общностите и тяхната роля в тези процеси. 

 

В науката съществуват два базови модела, които се опитват да обяснят обществените 

процеси, в това число и процесите в общността: позитивистки модел и системен модел.  

 

Според позитивисткия модел, известен още като традиционен, общността се разглежда 

като сбор от вече изградени човешки отношения, които се възпроизвеждат чрез 

приемане на заварен опит, въплътен в традициите, обичаите, навиците и разбиранията.  

 

Съобразно тази гледна точка читалищни дейци, участвали в обучението за развитие на 

общности по проекта, характеризират по следния начин селската общност: „жители на 

малки населени места с идентичен бит и култура, с почти идентичен стил на 

подреждане на дома, с еднакъв поминък (земеделие, животновъдство, занаяти), с 
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действащо натурално затворено стопанство и със запазена традиция, в съответствие с 

която различните поколения живеят заедно.“ 

 

Според системния модел (известен и като „отношенчески модел") общността може да 

бъде разглеждана като особен тип социална система от човешки отношения, която във 

всеки момент е различна и търпи постоянни промени. Дефиницията на читалищните 

дейци при описване на общността чрез този модел е: „група от хора, които създават 

продукт, съобразен с търсенето в реалния живот (културен, интелектуален, 

образователен), приспособяващи се към промените и отговарящи на потребностите на 

хората.“ 

 

По същество местната общност обединява хората от дадена географска територия чрез 

техните общи интереси. 

 

Почти всички МИГ отбелязват партньорството си с читалищата и посочват участието 

на читалищата в дейностите на МИГ свързани с оживяване на териториите. Базите на 

читалищата се използват за информационни срещи и за обучения на МИГ, а екипите им 

сътрудничат при контакти с местните хора и поканването им на прояви на МИГ.  

Служителите на читалищата са канени за провеждане на разяснителни и 

информационни дейности и обучения на различни групи заинтересовани страни от 

дейността на МИГ. 

 

В контекста на темата за развитие на общностите в селските райони, читалищата 

притежават характеристики, които ги правят уникални и незаменими. Това са 

единствените исторически и общностно вкоренени местни организации с национално 

покритие в почти всяко населено място.  

 

Териториалният принцип на функциониране прави читалището незаменимо за живота 

на местната общност във всяка точка на страната.  

 

Една от най-силните характеристики на читалището е неговата институционална 

устойчивост, основаваща се на наличието на специален закон, който урежда правния 

им статут и гарантира държавна подкрепа и финансиране.  

 

Това осигурява минимума на съществуване на читалищата и е добра предпоставка за 

надграждане на тяхната функционалност. 

 

Безспорно преимущество е наличието на сграден фонд и значителни материални 

активи. Това, което категорично го отличава от неправителствените организации, е 

наличието на сграда, пряко стопанисвана от читалището, независимо дали е негова или 

предоставена за ползване публична общинска собственост.  

 

По правило сградата заема голяма площ и е разположена в централната част на 

населеното място или квартал.  
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Независимо от остарелите архитектурни решения, читалищната сграда предоставя в по-

малките населени места уникални по рода си пространства за достъп до култура - 

театрални салони, оборудвани със сценична техника, реквизит, гримьорни, 

репетиционни, камерни салони.  

Обособените пространства за читалищна библиотека са ресурс за формиране на 

съвременни места за достъп до съвременен тип знание и информация, чрез актуални 

средства.  

 

Останалите пространства са оформени спрямо многофункционалността на читалището 

към дадения момент.  

 

Все повече читалища разполагат със съвременни технически средства - озвучителна 

техника, цифрови камери, копирни машини, мултимедии, транспортни средства, както 

и със съвременно към момента ИКТ оборудване и периферия. 

 

Много читалища разполагат със земеделска земя – собствена или предоставена им за 

ползване. Независимо, че малка част от тях сами обработват земята, приходите от 

отдаването й под аренда са допълнителен финансов източник на средства. 

 

Най-устойчивият ресурс на читалищата е безспорно човешкият. 

 

 Всяко читалище има постоянно ангажирани лица, като техният брой варира в 

зависимост от големината на населеното място и мащабите на читалищната дейност.  

 

В някои малки населени места се гарантира държавна субсидия за издръжката на 

половин щатна бройка, докато в някои централни градски читалища броят на 

субсидираните читалищни бройки може да надхвърли 30.  

 

Освен персонал, в читалищните дейности са ангажирани и голям брой хоноровани 

професионалисти - художествени ръководители, преподаватели, музиканти, 

хореографи, консултанти, творци. 

 

С оглед на общностното развитие в селските райони, една от най-силните 

характеристики на читалището е неговият средищен характер.  

 

На много места, особено в малките селища, то е единствената културна, образователна 

и информационна организация, което го превръща в естествен център за развитие.  

 

В общественото съзнание, читалището е „мястото” на общността - неутрална 

територия, достъпна за всеки. То е естествено място за срещи, дискусии, дебати, 

публични обсъждания, освободено от институционални зависимости.  
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Читалището е най-близката организация до местния контекст и всекидневно се докосва 

до непосредствените проблеми и потребности на местните хора.  

 

Независимо от от усилията на различни програми и проекти през последните години, 

вложени в тази посока, повечето читалища не разчитат добре тази своя функция, като 

се придържат към по-традиционни форми на общуване и взаимодействие с общността. 

Въпреки това, вече има достатъчно положителни примери, които показват, че това е 

правилният път на развитие за читалищата.  

 

Връзката „местна общност – читалище” може да бъде сведена до няколко основни типа 

взаимодействие с огромен потенциал за развитие, като читалището може да играе 

ключова роля по отношение на представителство, посредничество, информиране, 

образоване, обединение, сближаване на различия, подкрепа и взаимопомощ и др. 

 

Голям потенциал по отношение на общностното развитие в селските райони се корени 

в многофункционалността, богатството и многообразието на читалищната дейност. 

 

 Тя носи своя колорит в зависимост от местния контекст и спецификите на съответното 

населено място, традиционни практики, поминък на населението, демографски и 

етнически състав, прилагани управленски подходи.  

 

Безспорно в масовото съзнание читалището все още се счита за утвърдено място за 

творчество и творческа изява.  

 

То дава възможност за естествена комуникация и изразяване на местното население. 

Това е сцената за изява на творци – непрофесионалисти.  

 

При добър културен мениджмънт то е механизъм за удовлетворяване на естествената 

потребност на хората да творят и да се изявяват непрофесионално, като това позволява 

автентична активност, стимулира участието и развива връзките между общностните 

членове.  

 

Творческият процес в читалището дава равен шанс на всички: на хора от малки 

населени места, от изолирани и непревилигировани райони, на хора от различни 

възрасти, социален статус и професии.  

 

Той открива рано таланта у децата и му дава шанс за развитие. Същевременно 

творческият процес по естествен път съдейства за изграждането на социална среда за 

общуване и приобщаване на хората от третата възраст.  

 

Творческите занимания стимулират солидарността в общността. За да е в максимална 

степен ефективен, творческият процес трябва да се отвори към по-съвременни форми и 

подходи,така че да достигне до по-голям брой социални и общностни групи. 
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Безспорен е и фактът, че читалището е разчетено от местната общност като мястото за 

обмен на информация и хранилище на нематериалното културно наследство.  

 

В съвременността, в известен смисъл то поема функциите на семейството по 

осигуряване на предаване на традиционни знания и умения между поколенията. С 

непреходна стойност се дейностите, свързани с традицията, местния патриотизъм, 

съхранената памет на общността. 

 

Динамиката в средата непрекъснато провокира потребностите на общностите – 

информационни, културни, социални, технологични. Често това са същите потребности 

както и преди, но удовлетворяването им вече изисква нови умения, решения, подходи, 

технологии и тип управление.  

 

За да бъде адекватно на променените очаквания на местните хора, читалището следва 

непрекъснато да инвестира в човешкия си потенциал и в материалната и 

технологичната си база, но ограничените му ресурси възпрепятстват този процес. 

 

Голяма част от продуктите и услугите, разработвани и предлагани от читалищата, носят 

белега на т.нар. „любителско творчество”.  

 

Културните продукти не винаги са с висока художествена стойност, което не е от 

особено значение, тъй като тяхната ценност е в способността им да сплотяват 

общността.  

 

Основните дефицити по отношение на читалищните продукти и услуги отново можем 

да търсим в материалните и човешките ресурси.  

 

Независимо, че в последните години немалко финансови средства се предоставят за 

инструменти, технически средства, носии, реквизит, книги и периодични издания и др. 

(фонд „Култура”, допълваща субсидия на МК) потребностите от обновяване и 

осъвременяване все още са големи.  

 

Повечето читалища в селските райони предлагат еднотипни продукти и услуги. Масово 

се практикуват фолклорни или традиционни форми на дейност, които не винаги са 

достатъчно привлекателни за младите хора. Често едни и същи продукти и творчески 

формати се предлагат в продължение на десетки години и в повечето случаи остаряват 

„морално” заедно със самодейците.  

 

Много малка част от тях предлагат достъп до съвременно изкуство. Част от 

просветните дейности на читалищата – курсове, школи, кръжоци, клубове и т.н., 

особено в малките населени места, са силно редуцирани поради липса на капацитет за 

предлагане.  
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Например, читалищните курсове за езикова подготовка са недостатъчно 

конкурентоспособни в сравнение със сходни такива, предлагани от бизнеса. 

Читалищата все почесто губят „битката за клиенти” спрямо бизнеса, който навлиза 

агресивно в полето на техните услуги. 

 

Нерядко читалищата произвеждат продукти с висока художествена стойност, но дори и 

в тези случаи те не успяват да ги наложат, поради липсата на съвременен културен 

мениджмънт и пазарни умения, липса на средства за реклама, на умения за 

рекламиране, органичен пазар/ аудитория за продукта, както и поради и липсата на 

добри стратегии за развитие на териториите или региона и яснота по отношение на 

мястото в тях на читалищната дейност.  

 

Често съществуват местни ресурси и условия за разработване на нови продукти и 

услуги (културен туризъм, социални услуги и др.), но поради липсата на умения, 

капацитет и предприемчивост, читалищата не се възползват от тях. 

 

Разглеждайки потенциала и възможностите пред читалищата в селските райони е добре 

да се даде шанс на всички възможни роли, в които читалището може да влезе като 

бенефициент или партньор, а именно: то може да бъде лидер на определени процеси; 

може да бъде партньор, особено що се отнася до изпълнение на стратегически проекти 

и планове за развитие; може да бъде посредник или медиатор между различни 

общностни групи и институции. 

 

От гледна точка на общностното развитие считаме, че е важно да се инвестира в 

засилване на характеристиките на читалището като средище на всички групи на 

общността, а не само на собствените му членове или пряко ангажираните в любителски 

формации или платени услуги.  

 

Това на практика означава разширяване на целевите и потребителските групи чрез 

въвеждане на нови по-атрактивни читалищни услуги, засилване на възможностите за 

социално включване и смекчаване на неравенствата.  

 

Наред с традиционните групи на деца с изявени способности, самодейци и читатели, е 

необходимо да се разработят и прилагат нови подходи, адекватни за нуждите на 

младите хора, хората от третата възраст, хора с увреждания, земеделски производители, 

домакини, предприемачи, безработни, неформални групи за граждански инициативи и 

т.н. Това е особено актуално в контекста на демографските проблеми в малките 

населени места. 

 

Динамичните промени и новите тенденции в начина на живот на общностно ниво и 

въздействието на глобалзацията и потребителското общество, както и непрекъснатата 

мобилност на големи групи от хора, включително мигранти, откриват нови 

възможности за реализация пред читалищата.  
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Те са свързани с необходимостта от разнообразяване на продуктите и услугите, 

насочени към различни групи и общности.  

 

Сред възможните услуги и продукти са: 

 Засилване на посредническата роля на читалищата в малките населени места, 

напр. технологичен достъп в малките населени места до електронно 

правителство, електронно образование,електронно здраве, информационно 

посредничество между институциите и общността, консултации и срещи с 

експерти;  

 Нови/ иновативни услуги, базирани на нематериалното културно наследство, 

предаване на знания и умения между поколенията, продукти и програми за 

културен туризъм. Активно поддържане на местната културна традиция в 

областта на нематериалното културно наследство; съхранява нематериалното 

културно наследство - традицията, местните и национални ценности и култура;  

  Индивидуално и групово творческо развитие на деца и възрастни чрез 

творческа дейност. Услуги и инициативи, насърчаващи творчество, активност, 

инициатива и участие на местните хора (напр. творчески ателиета, работилници 

и т.н.); 

 Поддържане и развиване на празничността (календарна и обредна, създаване на 

нови празнични модели, ритуали и символи - фестивали, карнавали, сцени на 

открито, др.);  

 Развитие на читалището като зона за културен експеримент и преживявания;  

 Място за културни и творчески индустрии и референтни програми;  

  Създаване на среда за развитие на културно многообразие, изграждане и 

съхраняване на местната културна идентичност; 

 Осигуряване на място за достъп/ посредничество до „глобалната култура” - 

национални, европейски и световни достижения на културата (напр. камерни 

зали за кинопоказ на съвременно българско, европейско или световно кино, 

кинолектории, представяне на бестселъри и т.н.)  

 Услуги за хора със специфични потребности и изграждане на достъпна среда в 

читалищните сгради;  

 Мобилни услуги за възрастни и изолирани населени места от същите общини  

  Културно многообразие и приобщаване на различни социални и етнически 

групи. 

 

Мястото на читалището в процеса на прилагане на подхода ВОМР е от съществена 

важност. От гледна точка на ресурсен център на местно ниво, читалището може да 

генерира и инициира местни партньорства в рамките на подхода ВОМР за 

териториално и икономическо местно развитие.  

 

Те следва да бъдат основната точка и място за стартиране на разговори, намиране и 

изграждане на партньорства, активиране на процесите за създаване на капацитет на 

общността за оживяване на териториите и местно развитие. 
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Безспорно ролята на читалището на местно ниво е най-важна, тъй като повече от две-

трети от българските читалища функционират именно в селски райони.  

 

Тук е и най-големият ресурс на читалищата по отношение развитие на селските 

общности.  

 

Макар и не така популярно както в близкото минало, читалището е все още 

некомпрометирано в общественото съзнание и е съхранило в голяма степен доверието 

и уважението на местните хора.  

 

Там то все още пази спомен за възрожденската си роля да консолидира и сплотява 

местните хора на базата на споделени ценности, традиции и визия за бъдещето.  

 

Читалището има потенциал да играе важна роля не само за постигане на устойчиво 

местно развитие, но и да допринася и за реализация на глобалната политика за развитие 

на селските райони. То има своето място в цялостната визия за развитие на селските 

райони и в този контекст следва да формулира своите дългосрочни цели и принос. 
 

През последните години се увеличава интересът към опазването на нематериалното 

културно наследство като важна част от идентичността и социалното самочувствие на 

местните общности като ежедневие, изкуства, занаяти, обичаи и др.  

 

Нематериалното културно наследство в хода на историята свързва общностите и 

изпълнява важна роля по отношение на адаптацията им към социалната, 

икономическата и околната среда. Нематериалното културно наследство е живо и 

динамично и обикновено се предава от поколение на поколение.  

 

То представлява част от живата колективна памет, като социално изградена реалност. 

Въпреки понякога архаичния си характер, традициите съществуват и до днес, 

свързвайки членовете на общността и изграждат идентичността им, често подкопавани 

от процеса на културни промени, на които са подложени всички общности в 

съвременния свят. Ето защо опазването на му компенсира загубената идентичност на 

дадена общност в интерес на модернизацията, при съживяване и възстановяване чрез 

консенсус на някои културни особености, които са най-високо оценени на местно ниво.  

 

Читалищата на територията на МИГ са единствените организации, които  прилагат 

дейности по опазване на културното наследство, което означава прилагането на мерки 

за осигуряване на жизнена трайност на нематериалното културно наследство, 

включително неговата идентификация, документиране, изследване, съхраняване, 

развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и 

неформалното образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това 

наследство. 
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 Как най-добре може да се разбере мястото на нематериалното културно наследство в 

устойчивото развитие, така че неговите приноси да бъдат признати и напълно 

реализирани?  

 Приобщаващо социално развитие: 

 Нематериалното културно наследство е жизненоважно за постигането на 

продоволствена сигурност. Традиционното осигуряване на храна - местното земеделие, 

пастирството, риболова, лова, системите за събиране и съхраняване на храни могат да 

допринесат значително за осигуряване на качествена храна.  

 

Традиционните здравни практики могат да допринесат за благополучието и 

качественото здравеопазване за всички. Общностите по света са разработили 

разнообразие от знания и практики, свързани със здравето, предоставящи ефективни и 

достъпни терапии, често базирани на използването на местни природни ресурси. 

Билкарите например са важни доставчици на първична медицинска помощ на хората от 

хилядолетия.  

 

Традиционните практики, свързани с управлението на водите, могат да допринесат за 

равен достъп до чиста вода и устойчиво използване на водата, по-специално в селското 

стопанство и други поминъци. През вековете, местните общности са доказали своя 

капацитет за формиране на устойчиви практики за управление на водите, ръководени 

от дълбоко задържани вярвания и традиции за осигуряване на достъп за всички до 

чиста вода. 

 

Нематериалното културно наследство предоставя живи примери на образователно 

съдържание и методи. Общностите постоянно намират начини да систематизират и 

предават на бъдещите поколения своите знания и житейски умения, особено що се 

отнася до тяхната социална среда.  

 

Нематериалното културно наследство може да помогне за укрепване на социалното 

сближаване и приобщаване. Социалните практики, ритуалите и празничните събития 

структурират живота на общностите и групите и могат да играят ключова роля за 

укрепване на социалната им отношения по приобщаващ начин.  

 

Нематериалното културно наследство е решаващо за създаването и предаването на 

ролите и идентичностите на половете и следователно е критично за равенството между 

половете. 

 

Чрез нематериалното културно наследство общностите предават своите ценности, 

норми и очаквания, свързани с пола и половата идентичност на членовете на 

общността.  

 

 Устойчивост на околната среда: 
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Нематериалното културно наследство може да помогне за опазването на 

биоразнообразието. Коренните и местните общности играят централна роля за 

опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие.  

 

Нематериалното културно наследство може да допринесе за устойчивост на околната 

среда. Докато човешките дейности консумират природни ресурси с нарастващи и 

неустойчиви темпове на глобално ниво, много местни общности са разработили начин 

на живот и нематериално културно наследство, които са сложно свързани с природата и 

зачитат околната среда.  

 

 Приобщаващо икономическо развитие: 

 Нематериалното културно наследство често е от съществено значение за поддържане 

на поминъка на групите и общностите. Местните знания, умения и практики, 

поддържани и усъвършенствани през поколенията, осигуряват препитание на много 

хора.  

 

Нематериалното културно наследство може да генерира приходи и достойна работа за 

широк кръг хора и индивиди, включително от бедни и уязвими групи. 

 

Традиционното занаятчийство, например, често е основен източник на доходи за групи, 

общности и индивиди, които иначе биха били в границите на икономическата система.  

 

Нематериалното културно наследство като живо наследство може да бъде основен 

източник на иновации за развитие. Общностите и групите непрекъснато правят 

иновации и се променят. Нематериалното културно наследство е стратегически ресурс 

за осигуряване на трансформативно развитие на местно и глобално ниво.  

 

 Общностите също могат да се възползват от туристически дейности, свързани с 

нематериално културно наследство. Откриването на разнообразието от традиции, 

празнични събития, сценични изкуства, умения, свързани с традиционните занаяти и 

други области на нематериалното културно наследство, е мощен лост за привличане на 

туристи на национално, регионално и международно ниво. 

 

Културният туризъм може също да служи като елемент на опазването, поддържане, 

защита и популяризиране на нематериалното културно наследство като например 

организиране на фестивали, събори и специфични обичаи.  

 

Творческият потенциал изпъква особено много, когато съживяването на определени 

културни традиции за целите на туризма насърчава художественото творчество и 

пълнотата на идентифицирането на хората с тяхната среда и история. Следователно 

нематериалното културно наследство е един вид териториален капитал или източник на 

развитие, в който пребивават и на който се радват не само местните жители, но и 

туристите и който може да има положителен икономически, социален и екологичен 

ефект. 
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В рамките на читалищата съществува най-голямата мрежа от обществени библиотеки. 

Има изградени и добре действащи музейни колекции.  

 

Читалището се явява и като основен център за поддържане и продължаване през 

поколенията на наследената традиция и нематериалното културно наследство. 

Читалищата са в основата на реализиране на културната политика във всички общини в 

цялата страна. Тук функционира и добре изградена мрежа от школи и кръжоци във 

всички сфери на изкуствата. 

 

Читалищната мрежа разполага с огромна инфраструктура. Всяко едно читалище има 

своя база, която основно е общинска публична собственост. В съществен проблем се 

явява нейното поддържане и технологично обновяване. Тук е най-масовата мрежа от 

салони – малки и големи, които предоставят място както за културни изяви, така и за 

общностни срещи. В сила е и действащо законодателство, което поставя на правна 

основа развитието на читалищната структура. 

 

Българските читалища като традиционни, натоварени с доверие, общностно основани и 

самоуправляващи се местни организации, притежават изключителен, но недостатъчно 

осъзнат на политическо равнище потенциал за стимулиране на устойчиво местно 

развитие. Тяхната роля може да отиде далеч отвъд изграждането и съхраняването на 

местната културна идентичност. 

 

Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в сферата на културата, 

информацията, образованието, социализацията и гражданското общество, те могат да 

бъдат изключителен фактор в изграждането на обществото на знанието, в развитието на 

регионите, да съдействат за повишаване на качеството на живот и субективното 

благополучие на своите общности и граждани.  

 

Те трябва да бъдат трамплин в кариерното и професионалното развитие на 

потребителите си и в този смисъл - уникален инструмент за стимулиране на местните 

икономики и туризма, а като застъпници на културното наследство - фактор във 

формирането на специфичния облик на регионите. 

 

Читалищата на територията на МИГ следва да се утвърдят като познато и 

привлекателно място за местната общност и особено за младежи, които са най-слабо 

представената група в момента 

 

Читалищата могат да спомогнат за  социалното развитие и смекчаване на 

неравенствата. 

 

Читалищата трябва да продължават и в 21 век да работят още по-активно за  

съхраняване и развитие на местната културна идентичност и документиране на 
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материалното и нематериалното културно наследство на местно равнище с помощта на 

новите технологии. 

 

Местните читалища в общините Лясковец и Стражица могат да спомогнат и са 

отговорни за  отключване на творческия дух на гражданите и общностите. 

 

Читалищата, особено в градските центрове Лясковец и Стражица чрез своите проекти 

към Стратегията за местно развитие се утвърждават като място за зараждане на 

културните и творческите индустрии и като потенциал за икономическо развитие и 

работни места. 

 

Не на последно място,  Читалището играе роля в селата с мултикултурно население 

като средище и модел за културно многообразие; 

 

Читалището може да бъде атрактивна като точка със специфични продукти в местните 

туристически маршрути. 

 

Читалищата на територията на МИГ имат предимно местно значение, създавайки 

условия за развитие на общността и запазване на местната идентичност, история, 

култура и традиции.  

 

Тяхната роля е силно ограничена от ресурсната зависимост. Развитието им има нужда 

от инициативност и ангажираност от хора, желаещи да развиват самодейност по места.  

 

Тъй като в страната мрежата на читалищата е много добре развита, но финансирането е 

силно ограничено, някой от читалищата проявяват активност в търсене на външно 

финансиране по различни национални и международни програми. 

 

Активността на читалищата се измерва по данни за посетителите, като в периода 2014-

2019 г. посещенията се колебаят в широки граници – от 14.8 хил. (2017 г.) до 20.3 хил. 

През 2019 г. данните показват, че над 68% от посещенията са свързани с читалище НЧ 

„Напредък 1870“, гр. Лясковец. 
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 Библиотечна дейност: 

 

Мисията на читалищната библиотека е да бъде посредник между информацията и 

потребителите и да работи за превръщането и в развит културно-информационен 

център, отговарящ на съвременните потребности на гражданите от широка 

информация, осигуряваща равен достъп на всички. Организират се инициативи за 

повишаване на читателския интерес-представяне на нови книги, литературни четения, 

изложбени кътове с книги и др.  

Участниците в Програма „Глобални библиотеки” представят пакет от услуги на 

гражданите – компютри за потребление, безплатен достъп до интернет и онлайн 

информация, електронни услуги, обучение на компютри и информационна грамотност. 

Културно – просветната работа е насочена към привличане на по- голям брой читатели 

и е обвързана с честването на събития, национални празници и творци.  

В читалищните библиотеки се подреждат витрини за различни дати, годишнини, 

бележити личности и др. 

 

 Художествено-творческа дейност: 

Една от най-важните дейности на читалищата е грижата за развитието на любителското 

художествено творчество. Художествените изяви на сцена са важна част при 

формирането на културното пространство в обществото.  

 

Ежегодните традиционни празници и събития в общината спомагат за изява на 

постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между 

поколенията и обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за всяка 

възрастова група и се проявяват във всички сфери на изкуството. Съществена част от 

дейността на читалищата е грижата за разширяване и развитие на любителското 

художествено творчество. 

Създават се нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи на 

интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното развитие. 

Читалищата са най-естествения мост между миналото и съвремието и тяхната роля при 
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създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е 

незаменима.  

Те възстановяват и организират автентични обичаи и местни празници, характерни за 

даденото населено място. Активното участие на любителските състави във фестивали, 

конкурси и събори и завоюваните отличия и награди са критерий за добре свършена 

работа, за приобщаване на талантите и тяхната реализация и насърчаване на техния 

труд. 

 

Обезпечаването на дейностите на местните Читалища се осъществява чрез 

финансиране от Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона 

за народните читалища, Общинско финансиране – Културен календар на община 

Лясковец и Община Стражица, други източници /наеми на помещения, други наеми, 

членски внос, дарения и др./, кандидатстване с проекти към Министерството на 

културата, европроекти и програми. 

4. Културните календари на територията на МИГ като начин за популяризиране 

на културното наследство. 

 

Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на 

културата като фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на 

устойчиво развитие непрекъснато нараства.  

 

Културните календари на територията на МИГ предлагат разнообразни събития, част от 

които са с национален и международен характер. Това разнообразие се дължи не само 

на фестивалните форми, но и на съхранените и развити традиции, на активния културен 

обмен и на широкия спектър от културни дейности и услуги. 

 

Читалищата са устойчиви културни институции, призвани да насърчават креативната 

социална промяна в условията на съществуващото културно многообразие и процесите 

на всеобхватна глобализация. Мисията им е да съхранят националната ни култура и 

идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден. 

 

Читалищата са форум за общуване между различните поколения, които реализират 

конкретни проекти и прояви. В съвременния свят нематериалното културно наследство 

се възприема като основен извор на идентичност.  

 

Голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите 

или традиционните културни умения са застрашени от изчезване, затова от особено 

значение е да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно 

наследство, за да могат да продължат да практикуват дейностите и да предават 

познанията и уменията си на следващите поколения.  
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Важно значение има дейността на читалищата като многофункционални институти, 

работещи в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и 

естествена среда за предаване на традицията.  

 

 Културен календар на територията на МИГ: 

 

Събитие Място Дата Значение 

Васильовден обичай 

„Сурваки” 

Стражица 1 януари Обичай с местно 

значение 

„Йордановден” 

- Водосвет и ритуал по 

изваждане на кръста 

Стражица и 

селата 

6 януари Културна изява от 

Православния 

календар 

Бабуване – народен обичай 

Прави се възстановка на 

обичая „Измиване на 

ръцете след бабуването на 

детето” 

Стражица и 

селата 

21 януари Обичай с местно 

значение 

Трифон Зарезан – Празник 

на лозаря 

- ритуално зарязване на 

лозята 

- водосвет 

- избиране на цар на лозята 

- дегустация на домашни 

вина 

- народно веселие 

Стражица и 

селата 

14 февруари Празник с 

национално и местно 

значение 

Празник на лозаря и винаря 

- Конкурс „Най – добро 

домашно вино” 

Лясковец 14 февруари Празник с 

национално и местно 

значение 

Детска работилничка „Бяло 

и червено” - Изработка на 

мартеници с участието на 

деца от Клуб „Млад 

етнограф” и Пенсионерски 

клуб „Мазневска 

чешмичка”. 

Лясковец Февруари   От поколение на 

поколение 

Ден на самодееца 

 „Баба Марта” 

- връзване на мартеници 

- изложба на мартеници 

- благотворителен базар 

Стражица и 

селата 

1 март Празник с 

национално и местно 

значение 

Клуб „Млад етнограф” – 

между училищно 

Лясковец 1 март От поколение на 

поколение 
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състезание между два 

класа. 

Клуб „Млад етнограф” – 

„Пътят на хляба”. 

Лясковец  Март  От поколение на 

поколение 

„Пробуждане с хоро” Стражица  Март  От поколение на 

поколение 

Тодоровден – Конски 

Великден 

- Тодорденски кушии 

- Народно веселие 

Виноград Март Културна проява 

местно значение 

Международен ден на 

детската книга: 

„Книжка-веселушка” – 

детски празник в 

библиотеката на  

НЧ „Напредък-1870”; 

„Приказна магия” в с. 

Мерданя и „Приказни 

истории” в с. Драгижево 

Лясковец 

Мерданя 

Драгижево 

Април  От поколение на 

поколение 

Седмица на детската книга: 

Минимобилната 

библиотека при НЧ 

„Напредък-1870” гостува в 

Детските градини; 

Лясковец 

Джулюница 

Април  От поколение на 

поколение 

Празник на лопуша 

- Кулинарен конкурс 

- Народно веселие 

Бряговица Април Празник с местно 

значение 

Лазаровден – „Лазаруване” 

- деца в народни носии 

обхождат домовете 

- пеят и танцуват за здраве 

и берекет 

Стражица и 

селата 

Април Културна проява с 

местно значение 

Клуб „Млад етнограф” - 

„Аз обичам 

България” - детски игри на 

открито 

Лясковец  Април  От поколение на 

поколение 

Клуб „Млад етнограф” – 

„Ой, Лазаре, Лазаре”; 

Лазаров ден - „Лазарки 

шетат из село и 

наричат за здраве и 

берекет”; 

„Цветница”- имен ден на 

Лясковец; 

Мерданя; 

Драгижево; 

Козаревец 

Април Културна проява с 

местно значение 
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ККП „Здравец”, с. 

Козаревец 

Клуб „Млад етнограф” – 

„Великден иде” – детска 

работилница за писани 

яйца; 

Великденска изложба на 

шарени яйца и козунаци; 

Велики четвъртък - 

„Писано яйце” – 

боядисване на Великденски 

яйца с децата от 

МК „Умни и сръчни” и 

конкурс за декорация, 

изложба във фоайето на 

НЧ; 

„Шарен Великден”- 

боядисване на яйца с ДГ 

„Сл.чучулига”; Конкурс 

„Най-шарено великденско 

яйце” 

 

Лясковец 

Козаревец, 

Мерданя 

Джулюница 

Драгижево 

Април Културна проява с 

местно значение 

Великден 

- Великденско хоро. 

Кулинарна изложба 

- традиционно замесване на 

козунаци 

Стражица и 

селата 

Април Културна проява с 

местно значение 

Национален събор на 

овцевъдите в 

България. 

Юни  Петропавловски 

манастир 

Културна проява с 

местно и национално 

значение 

Гергьовден – празник на 

овчаря 

- украсяване на 

„Гергьовски люлки”, в 

които младите се люлеят за 

здраве,  концертни прояви 

Стражица и 

селата 

6 май  Културна проява с 

местно значение 

Възраждане на ритуала 

„Златна сватба“ 

Добри дял 14 май Обичай с местно 

значение 

Регионален преглед на муз. 

Самодейно изкуство „Пеем 

и танцуваме” 

Драгижево Май  Културна проява с 

местно и регионално  

значение 

Празник на с. Драгижево. 

Храмов празник. 

Драгижево 21 май  Общностна проява с 

местно значение 
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Каралийчеви дни 

- конкурси за рисунка и 

литературно произведение 

- драматизации по приказки 

на А.Каралийчев 

- карнавално шествие 

Стражица Май  Общностна проява с 

местно значение 

Празник на с.Балканци, 

с.Царски извор, с.Мирово 

Балканци 

 

24 май Общностна проява с 

местно значение 

Празник на с. Джулюница Джулюница 24 май Общностна проява с 

местно значение 

Празник на с.Царски извор Царски 

извор 

24 май Общностна проява с 

местно значение 

Празник на с.Мирово Мирово 24 май Общностна проява с 

местно значение 

Областен конкурс за детска 

рисунка „Фолклорните 

традиции в моя роден край” 

Лясковец Май  От поколение на 

поколение  

„Спасовден“ 

- храмов празник 

- общоселска седянка 

Мирово 10 юни Културна изява с 

местно значение 

Еньовден – празник на 

билките и билкарите 

Стражица и 

селата 

24 юни Културна изява с 

местно значение 

Лятна читалня „Мини 

мобилна библиотека”. 

„Кино в библиотеката” – 

мултимедийни прожекции 

на детски филми. 

Лясковец Юни  От поколение на 

поколение 

„Хайдушка песен”- 

фестивал 

Мерданя Юни  Културна изява с 

местно значение 

Национален 

Петропавловски събор на 

народното творчество 

Лясковец  Юни  Културна изява с 

местно и национално  

значение 

Празник на град Лясковец Лясковец 29 юни Общностно събитие 

Истинска традиционна 

сватба;  Красотата на 

бълг. носия (етно ревю) 

Лясковец Юни  Обичай с местно 

значение 

Откриване на жътвата 

- ритуално зажънване 

Сушица 

Камен 

Юни  Обичай с местно 

значение 

Празник на с. Камен Камен Юли  Общностно събитие 

„Св.Марина” 

- Прави се курбан за здраве 

на аязмото 

Кесарево 17 юли Общностно събитие 

„Направено от две ръце” – Козаревец Юли  От поколение на 
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детска творческа 

работилница 

поколение 

Регионален преглед „От 

любов към българското” 

Добри дял Юли  Културна изява с 

местно и регионално 

значение 

Фолклорен фестивал 

„Фолкстраж” 

Стражица Август  Културна изява с 

местно и регионално 

значение 

Празник на с. Добри дял Добри дял 15 август Общностно събитие 

Кулинарен фестивал 

„Пъстра трапеза” на гости в 

село Джулюница. Карвинг 

фестивал „Лясковец – 

пъстра столица на 

зеленчуците и 

гурбетчийското 

градинарство” - Конкурс за 

най-добра 

домашна лютеница. 

Джулюница Август  Културна изява с 

местно и регионално 

значение 

Празник на град Стражица Стражица 15 август Общностно събитие 

Празник на дрянката 

- фолклорни традиции и 

възстановки на обичаи 

Горски 

Сеновец 

6 септември Културна изява с 

местно значение 

„Ден на кокошата 

чорба” - общински 

фолклорно-кулинарен 

празник 

Козаревец 11 септември Културна изява с 

местно значение 

„Празник на плодородието” Мерданя 19 септември Общностно събитие 

VІ-ти празник на картофа Добри дял 2 октомври Културна изява с 

местно значение 

Празник на с. Козаревец Козаревец 15 октомври Общностно събитие 

Фестивал на Житената 

питка” 

- Възстановки на народни 

обичаи и традиции 

свързани с хляба 

- Кулинарни конкурси и 

изложби 

Стражица 16 октомври Културна изява с 

местно значение 

„Димитровден” – св. вмчк. 

Димитрий 

Лозен 

Владислав 

Кесарево 

26 октомври Културна изява с 

местно значение 

Празник на с. Мерданя. Мерданя 26 октомври Общностно събитие 

„С баба приказки четем” Джулюница Октомври  От поколение на 
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поколение 

Празник на село Сушица Сушица 29 октомври Общностно събитие 

Празник на баницата  Ново 

Градище 

Октомври  Културна изява с 

местно значение 

Празник на село Асеново Асеново Ноември  Общностно събитие 

„Никулден” - св.Николай 

Мирликийски Чудотворец 

Никулденска седянка 

 „Никулденска трапеза” в с. 

Асеново 

- курбан 

- кулинарен конкурс 

Стражица 

Камен 

Асеново 

6 декември Културна изява с 

местно значение 

„Коледа в библиотеката” – 

мултимедийни прожекции 

на коледни филми за деца ; 

Коледна творителница на 

Клуб „Млад етнограф”; 

„Ой Коледо, мой Коледо” – 

Клуб „Млад етнограф”; 

Лясковец Декември  От поколение на 

поколение 

Свети Спиридон - ден на 

майстора. „Седмица на 

занаятите” - МК „Умни и 

сръчни”. Изработване на 

автентична сурвакница. 

Кулинарни вечери. 

Коледуване. 

Мерданя Декември  Културна изява с 

местно значение 

III. КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ЕЛЕМЕНТИ НА 

ГРАДСКО КУЛТУРНО НАСЕЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ. 

 

Културно-историческото наследство на територията на МИГ, в това число градското 

наследство не следва да се разглеждат самоцелно, а в контекста на тяхното споделяне с 

обществото. Това се случва чрез развитието на туризма, или чрез създаването на 

специфичен културен продукт. 

1. Територия на МИГ – община Лясковец. 

 

Общият брой паметници в общината е 217 с превес на архитектурно-строителните 

паметници, като на територията на гр. Лясковец има регистрирани 120 сгради - 

паметници на културата - предимно възрожденски, свързани с местната история и 

култура, групирани в четири ансамбли. 
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Сред най-значимите и разпознаваеми обекти на културното и историческо наследство 

са манастирите и църквите, между които: 

 

 Манастирът „Св. Св. Петър и Павел” (Петропавловският манастир), разположен на 

Арбанашкото плато, на 3 км от гр. Лясковец и на 10 км от гр. Велико Търново. Той 

е един от 14-те манастира, изградени около Велико Търново по времето на Втората 

българска държава.  

Манастирът е постоянно действащ девически манастир и представлява комплекс от 

църква, жилищни и стопански сгради. В манастира, освен главната църква „Св. Св. 

Петър и Павел”, има и два параклиса – „Покров Богородичен” и „Света Троица”; 

 

 Манастирът „Св. 40 мъченици”, с. Мерданя е разположен близо до село Мерданя, на 

10 км. южно от гр. Лясковец и гр. Горна Оряховица. 

 

 

Манастирът е девически, с изградени църква, жилищни и стопански сгради. Датира от 

13 в. и според легендата е издигнат на мястото, където търновският патриарх Йоаникий 

II посреща тържествено цар Иван Асен II след победата му при Клокотница; 

 

 Църквите в град Лясковец са постоянно действащи – „Св. Атанасий”, „Св. 

Василий”, „Св. Георги”, „Св. Димитър (строежът на църквата е по план на Никола 

Фичето), „Св. Николай”; 

 

 Църквите в селата са с периодични служби: „Св. Георги” – с. Джулюница; „Св. 

Параскева” – с. Козаревец; „Св. Димитър” – с. Мерданя; „Св. Св. Константин и 

Елена” – с. Драгижево; „Успение Богородично” – с. Добри дял. 

 

Тези църкви също са потенциал за културен и поклоннически туризъм. 

 

Извън манастири и църкви, на територията на общината, в голямата си част, културно-

историческите обекти не са проучени или са слабо експонирани. Сред тях спадат: 

 

 с. Джулюница - селищна могила от неолита, византийско селище, римска 

цитадела, по-късно превърната в крепост по време на Второто българско 

царство; 

 

 с. Добри дял - Късноантична крепостна възвишението „Михнева могила“; 

 

 с. Драгижево - селища от Късноримска епоха и Втората българска държава; 

 

 с. Мерданя - През землището е преминавал римският път от юг на север Via Vita 

(Пътя на живота), римска наблюдателна кула и пътна станция и др. 
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По отношение на елементите на градското наследство, наличните културни пейзажи с 

включени природни и антропогенни следи, могат да се определят, като развиващи се и 

асоциативни. Съчетанието на природни и културни ценности представя интегрална и 

разнообразна картина – основа за образование, изследвания, опазване и туризъм. 

Наличните културните пейзажи все още не са ефективно „експлоатирани“, като това 

изисква целенасочено им обособяване, развитие и управление. 

 

Минеш ли по старите лясковски улички, те завладява едно усещане за вечност, уют и 

спокойствие и неволно те спохождат мисли за мъдростта и величието на стария 

българин.  

Гледаш двукатните къщи с белосани стени и красиви чардаци и неволно се питаш 

какви ли са били тези наши прадеди дето са ги строили, дето са живели в тях и челяд са 

отглеждали.  

Отговорът е някъде там, в многовековните пластове на историята. Лясковец има 

щастливата съдба да принадлежи към българските селища с вековни героични 

традиции, които го превръщат в крепител на българския дух.  

Списък на паметниците на културата за град Лясковец, числеността е 120 – едно лобно 

място, един надгробен паметник, три кладенеца, четири църкви, „Ланджов двор”, 110 

къщи. Всички те са оформени в четири ансамбъла: 

- уличен ансамбъл – югозападен фронт на ул. „3 март” (по посока на град Горна 

Оряховица); 

- уличен ансамбъл – ул. „Димитър Благоев”, ул. „Димитър Найде-нов”, ул. „Велчова 

завера”; 

- уличен ансамбъл – ул. „Чумерна”; 

- архитектурен ансамбъл – ул. „Никола Козлев”, ул. „Петър Кара-минчев”, ул. „Хайдут 

Сидер” и Ланджов двор. 

 

 Музеят на гурбетчийското градинарство в град Лясковец е създаден през 1976 

година. Той е единственият по рода си музей в Българи и на Балканите. 

 

Именно  лясковските градинари първи „изнасят” в страните на Европа знанията и 

уменията си в отглеждането на зеленчуци. Именно те разработват нов тип 

култивационно съоръжение - парници, отоплявани с оборски тор. За да могат да 

поливат по желание зеленчуците, градинарите гурбетчии разработват съоръжението 

долап - водно колело, задвижвано с животинска тяга, с помощта, на което се издига 

вода до повече от 10 метра над водоизточника. Тяхна е заслугата и за нивелирането на 

почвата, водоразделителната система с вади и напояването на растенията чрез 

засаждането им в бразди. 

 

Експозицията е приютена в автентична възрожденска къща, потънала в зеленина, в 

центъра на града, в известния на всички лясковчани „Ланджов двор”. Музеят обхваща 

площ от 500 кв. м., която включва две зали, сайвант и архитектурния паметник - 

Хаджиниковата къща, датираща от 1862 година. 
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В музея са изложени над 600 оригинални предмета, подредени в експозиционните зали, 

в сайванта и в самата възрожденска къща. Тук могат да се видят оригинални документи 

и знамена на градинарските дружества от Лясковец и околните села, дрехи, битови и 

ювелирни предмети, донесени от чужбина, тескерета (разрешителни за пътуване в 

чужбина) и валута от държавите, в които са работили лясковчани, приходно-разходни 

тефтери на тайфите, подялбени протоколи, устави, снимки, запечатали живота и 

работата на нашите предци, както и различни оръдия на труда. Много от тези 

автентични предмети, които обогатяват сбирката, са специално дарение от лясковчани, 

потомци на някогашните градинари, както и от наследници на български градинари, 

живеещи днес в Унгария. 

Акцент в експозицията е изключително сполучливият гипсов макет на бахча, който 

дава точна представа за организацията, оборудването, начина на работа и 

последователността на дейностите в една, типична за градинарите гурбетчии, 

зеленчукова градина. В двора на музея е монтиран действащ модел в реален размер на 

дървен градинарски долап за поливане - съоръжението, благодарение на което нашите 

градинари постигали изключителни резултати дори в най-неплодородните чужди земи. 

 

Музеят разполага и с конферентна зала с 50 места, изградена в рамките на проект по 

програма „ПРООН - Възможности на 21 век”, в която се организират множество 

различни изложби, представяния и други културни и образователни мероприятия. 

2.Територия на МИГ-община Стражица. 

 

Община Стражица има благоприятни природно-климатични дадености, които 

привличат и задържат хората по земите още от древността. На много места има останки 

от праисторически, тракийски, от римско и ранно-византийско време селища. Повечето 

от средновековните селища са напуснати или унищожени при османското нашествие от 

края на 14 век. Част от археологичните материали, открити при изкопни работи или 

случайно намерени, са представени в Изложбената зала в град Стражица. Стражица се 

нарежда между селищата в област Велико Търново, които са богати на исторически 

паметници. По-значимите от тях в община Стражица са: 

 

 Крепост „Кале пътека“ гр. Стражица е тракийска, късно антична и 

средновековна крепост. През нея минава античен средновековен път. 

 

На територията на община Стражица има общо 18 храма. 

 

 Църквата „Св. Богородица“ в гр. Стражица е първият храм, построен в този 

край. Той е изграден в 1842 г. от Пею Проданов.  

 

 Църквата „Св. Димитър“ с камбанария, с. Кесарево, е класифицирана като  

архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от 

Възраждането, с категория „местно значение“. Храмът е построен през 1859 г., 

съхранен е до голяма степен в автентичен вид в екстериор и интериор, по отношение на 
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оригиналния си обем. В църквата са налични няколко строителни и художествени 

етапа, които носят богата информация за развитието на храмовата архитектура през 

последните два века. 

 

Богатството на културата, живота и бита на населението в общината и района, намира 

своето отражение върху празниците и обичаите, които се отбелязват, както и върху 

наличната културна инфраструктура – музеи, галерии и др. 

 

Община Стражица разполага с богат културен календар - освен основните официални и 

църковни празници в него са включени и множество фестивали и местни празници.  

 

Ежегодно провежданите панаири, сборове и празници на град Стражица и селата, 

съвпадат в повече случаи с официални или църковни празници: 

 24 май – Балканци, Царски извор, Мирово; 

 12 юли – Петровден по стар стил – Камен; 

 15 август – Успение на Света Богородица – празник на гр. Стражица; 

 28 август – Успение на Света Богородица по стар стил – Ново градище;  

 м. октомври и м. ноември, около Димитровден – в останалите села: Кесарево, 

Владислав, Сушица, Асеново и т.н. 

 

Всяка година в Стражица се провежда фестивал „Фолклорна палитра“. 

 

С участието на детски състави от училищата от цялата община се провеждат ежегодно 

Каралийчеви дни – седмица преди 24 май. – организират се тържества, които са 

посветени на писателя и продължават цяла седмица. Обявяват се различни регионални 

конкурси, провеждат се карнавали на приказката, конференции. Гости на 

Каралийчевите дни са композитори, писатели, поети, преподаватели от ВТУ „Кирил и 

Методий“ В. Търново.  

 

В световния ден на хляба и прехраната 16 октомври традиционно се провежда фестивал 

„Житената питка“, който вече има своя марка, собственост на община Стражица. 

Фестивалът „Житената питка“ и карнавалното шествие с приказните герои по 

произведенията на Ангел Каралийчев, единствени по рода си, могат да прераснат в 

национален и международен мащаб. Това ще е един от приоритетите в работата на 

община Стражица. 

 

В с. Сушица се запазват обичаите Коледуване и Лазаруване. Характерни за селата 

Сушица и Камен са „Мъжките сватби“, провеждани между Сирни заговезни и Томина 

неделя. 

 

Други събития, които са се превърнали в ежегодни и набират своите почитатели, са: 

фестивалите Фолк-страж за народни оркестри и Рок-страж за рок музика.  

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

 
                                                     “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на 

уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от 

общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 

45 

Ежегодни станаха и част от празниците по селата в общината: Традиционните 

Илинденски седенки в селата Балканци, Благоево и Владислав; Празника на лопуша в с. 

Бряговица; Празник на баницата в с. Ново градище; Празника Никулденска трапеза в с. 

Асеново; Тодоровден в с. Виноград; Театралните постановки на самодейната трупа в с. 

Сушица; всяка високосна година се прави възстановка на обичая Мъжка сватба в с. 

Сушица и с. Камен. Целта на тези празници е да се превърнат в културни събития не 

само от местно, но и от регионално значение. 

 

Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата, част от тях 

с богат библиотечен фонд. На територията на община Стражица 16 читалища развиват 

дейност. Едно от тях е разположено в общинския център, а останалите в селата. Села, 

които нямат читалище в тях, са: Водно, Железарци, Кавлак, Любенци, Николаево и 

Теменуга. Към 7 от читалищата са организирани самодейни състави, които съхраняват 

местните фолклорни традиции. Ежегодно те вземат участие в различни фестивали, 

надпявания, концерти организирани на национално и регионално ниво.  

 

С тяхно съдействие са се запазили обредите, с които се отбелязват различни празници, 

като Коледа – Бъдни вечер и Рождество Христово, Нова Година, Трифон Зарезан – 

празникът на лозарите и винарите, конните надбягвания в Сушица, Камен и Кесарево 

на Тодоровден, седенки по Илинден, характерни за селата Благоево и Владислав.  

 

Обикновено с концерти на самодейците се предшестват и местните сборове и панаири. 

 

С библиотеки разполагат всички  читалища в община Стражица, библиотечният им 

фонд е над 110 000 библиотечни единици. 

 

Най-голямата библиотека е в НЧ „Развитие 1895“ гр. Стражица, която изпълнява и 

функциите на общинска библиотека, която разполага с 18 343 тома. Читалищната 

дейност е свързана предимно с народен оркестър, женска вокална група за народни 

танци и естрадни песни, рок група, женска фолклорна група, клуб за народни танци и 

детски танцов състав. 

 

Достъпът до културата на едно място обичайно се осъществява чрез изградената мрежа 

от музеи, галерии и изложбени зали. На територията на община Стражица 

функционират няколко подобни обекта. 

 

 Художествената галерия, която е основана през 1960 г. в гр. Стражица, е богат  

културен институт в общината. Изложбените зали са разположени в общинско 

помещение с площ 150 кв. м., където могат да подредят около 100 творби от богатия 

фонд на галерията, наброяващ повече от 1000 експоната, съхранени във 

фондохранилището на галерията. 

 

 Община Стражица регистрира и Общинска обществена колекция.  
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В една от залите на Изложбени зали Стражица е представено културно-историческото 

наследство на Стражица от праисторическата епоха, тракийското и римското 

наследство и възраждането. Останалите движими културни ценности се съхраняват във 

фондохранилища. 

 

Община Стражица продължава да търси пътища за възстановяване на сградата на 

художествената галерия, за да може тя да се използва като пълноценен културен 

институт с достатъчно площ както за художествените експонати, така и движимите 

културно-исторически ценности, изложбени и конферентни зали и др. 

 

 Къща музей „Старшина I степен Димитър Атанасов Димитров“ се намира в с.  

Сушица. Къщата е родното място на Димитър Димитров,  който е служил във 

военноморския флот като специалист химик. Служи на голям преследвач на 

подводници. Загинал е геройски в мирните дни на флота, спасявайки кораба, моряците 

и цяла Варна. За проявен героизъм в мирно време с указ на Народното събрание на 

Димитър Атанасов Димитров е присвоено званието „Герой на социалистическия труд“, 

златна звезда и орден „Георги Димитров“. Командването на флота му присвоява 

посмъртно звание старшина I степен. Открита е паметна плоча-барелеф в къщата и 

моряшки парк. 

В сферата на движимото културно наследство, община Стражица разполага с богат 

фонд от творби, които се съхраняват и експонират в изложбената зала. Фондът 

наброява около 1000 творби, групирани в следните раздели: живопис, графика, 

скулптура, международен пленер и приложен раздел. Изложбената зала разполага с 

колекция от 250 графични творби, които не може да експонира поради липса на рамки, 

както и с музейна сбирка с около 1400 експоната. 

 

Картинната галерия в гр. Стражица е открита през 1974 г и е построена по проект на 

арх. Живко Драгомиров – 7 изложбени зали на различни нива, със стъклен таван и 

директно слънчево осветление. В галерията има експонати на Илия Петров, Никола 

Манов, Майстора, Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, 

Енчо Пиронков, Катя Гецова. В галерията се намира частната колекция на Харалмби 

Проданов – краевед от гр. Стражица. 

 

3.Обичаи и традиции на територията на МИГ – нематериално културно 

наследство от поколение на поколение. 

 

Корените на българския дух могат да се открият в своеобразието на българските 

традиции, запазени и до днес на територията на МИГ. 

Все още чрез тях се възпитават нравствени ценности като любов към българския бит, 

съхранение и предаване от поколение на поколение на българските традиции.  

Чрез формите на изкуството и богатството на българския фолклор, поколенията 

общуват помежду си, по един естествен и близък начин. 
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Обредите,ритуалите  и народните обичай играят роля за духовното сплотяване на 

семейството ,на рода на приятели и близки.   

 

В съвременния и динамичен живот все повече се засилва т.нар. родово обезпаметяване, 

за което способстват системното изменение на традиционната именна система у нас; 

националния нихилизъм започващ с вътрешното безразличие към рода в резултат на 

липсата на установена семейна традиция за вътрешно контактуване и уважение между 

отделните членове; липсата на информация за наличието на вътрешно-семейна и 

родова ценностна система, за традициите и специфичните нюанси на обичаите. 

 

 Еньов ден: 

 

Според народа, на Еньовден започва далечното начало на зимата – казва се „Еньо си 

наметнал кожуха да върви за сняг“. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, 

Слънцето „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по 

изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. 

Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се 

наполовина – ще боледува. 

 

Вярва се, че преди да „тръгне към зима“ слънцето се окъпва във водоизточниците и 

прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада е с особена магическа 

сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в 

росата за здраве. 

 

Вярва се, че на сутринта на празника, щом изгрее слънцето, която мома първа го види – 

ще има пари и от здраве няма да се отърве. 

 

Според народните вярвания, нощта срещу Еньовден е изключително подходяща за т. 

нар. „грабене“ (крадене) и „мамене“ (примамване) на плодородието от нивите и 

добитъка, макар че ритуалът се прави и на Гергьовден. 

 

Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още 

един ритуал – забраната да се жъне на Еньовден. Според поверието този ден е 

„хаталия“, „аталия“ (лош ден) и се вярва, че Свети Еньо ще порази с гръм нивата на 

онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи. 

 

Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, 

особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрева 

на слънцето. Жените – баячки, магьосници, ходят сами и берат билки, с които после 

лекуват и правят магии. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина“ – за 

всички болести и за, болестта без име. 

 

 Обичай „Еньова буля” : 
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Прави се само от моми в навечерието на Еньовден. На Еньова буля всички моми се 

събират в една къща и там обличат едно 5 – 6-годишно момиченце като булка. Забулват 

го с червено було. На главата му поставят сребърна пара и венец от еньовче. Една яка 

мома вдига еньовата буля върху раменете си и цялото шествие започва да обикаля 

селото, нивите, градините, кладенците и чешмите. През цялото време момите пеят 

еньовски песни. С тази ритуална обиколка те искат да измолят от св. Еньо здраве и 

плодородие“. 

После събират в менче всичките си китки и наричат за какъв момък ще се омъжат. 

Накрая момите измиват лицето на еньовата буля с мълчаната вода от котлето, обличат я 

с нови дрешки и я връщат на майка й. 

По време на празника в Лясковец се провежда и  етно-ревю под наслов „От раклите на 

баба” от Клуб „Млат етнолог“. Представят се различни автентични носии. 

 

 Традиционна Лясковска сватба: 

 

Сватбата започва в момковата къща с ритуално бръснене на младоженеца, обличане и 

извеждане. Пред къщата над главата на момъка бе разчупена пита меденик, а 

сватбарите извиха хоро. Празничното шествие по лясковските улици поведе оркестър.  

 

В къщата на кумовете стопанката приготви и носи на младоженката було и венец от 

бръшлян. По лясковски обичай кумът спря сватбата, за да бъде понесена кумата на 

ръце, а той да отпие от бъклицата. Кумовете са най-важните гости на сватбата още от 

древни времена и тъй като пред кум вода се не гази, всяка негова прищявка е закон, 

разказаха самодейците.  

 

След като беше угодено на най-важния сватбар и чевръсти момци носиха жена му и му 

играха хоро, за да му направят вятър, сватбата продължи.  

 

Последваха ритуалите в момината къща, където жениха се качи на оградата да гледа 

там ли е избраницата му. В музея на градинарството дружки на булката сплитаха 

момините коси на малки плитки. Приятелките на булката поискаха и отплата за момата, 

след което тя бе забулена и изведена.  

 

След като целуна ръка на родителите си, тя се сбогува с тях и баща й я изведе от дома, 

като на всеки праг булката се поклони по три пъти.  

 

Също по лясковски обичай майката на момата прехвърли през пояса на младоженеца 

три пъти кърпа, преди да му я даде, а той я дари с пари и й целуна ръка. На изхода бе 

спазен и обичаят с преливането на менче с вода и хвърлянето на саханче с просо. 

 

Церемонията е с ритуали типични за Лясковско, каквито е описал в повестта си 

„Женитба” възрожденският писател Цани Гинчев. 
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Цялото приготовление за една традиционна  Лясковска сватба отнема почти 

месец/нашиване на нишана,даровете ,подреждане на чеиза  ,необходима е такава 

помощ от близки и приятели. 

 

 Васильовден обичай „Сурваки”: 

 

Първи януари е повратен момент в природата, отбелязващ началото на новата слънчева 

година. Денят е голям зимен празник, наричан от народа ни Сурваки, Сурва, Суроздру. 

Познат е още като Василица, Васильовден, тъй като се празнува в деня, посветен на 

християнския светец Василий. 

 

По традиция, в навечерието на празника, в тесен семеен кръг, се прави втората (след 

бъднивечерската) кадена вечеря. Трапезата на самия ден Сурва е много богата и на нея 

се нареждат блажни ястия – варена свинска глава или пача от сварените крака и главата 

на прасето, заклано в навечерието на Коледа. 

 

Сурвакането е обичай, който се изпълнява рано сутринта на първия ден от новата 

година. Състои се в обредно обхождане на къщите в селото  от група „сурвакари”. Те са 

най-често момчета или ергени на възраст между 4 и 12 години, които носят здраве и 

берекет във всяка къща. 

 

Самото сурвакане се състои в удрянето по гърба на сурвакания обект със специално 

приготвена за целта сурвачка. Сурвачката представлява дрянова пръчка украсена с 

различни материали, като например пуканки, цветни конци, сушени плодове и други. 

За това сурвакане домакините даряват сурвакарите с традиционни дарове – най-често 

това са хранителни продукти или дребни пари. 

 

Много важни са благопожеланията, които сурвакарите наричат по време на обреда. Те 

са различни за всеки регион, но най- често се отнасят към плодородието, добитъка и 

на0-вече здравето в къщата. 

 

В миналото обичаят се е изпълнявал от ергени, които са тръгвали по къщите по първи 

петли.  По време на обреда, момците са обръщали особено голямо внимание на къщите 

на момите, като на някои места по време на сурваки момите са давали своите китки на 

избраниците си. А след като обиколят къщите, ергените се връщат в домовете на своите 

моми, където ги посрещат като зетьове. 

 

В днешно време обичаят е изменен и тази традиция се изпълнява от най-малките деца. 

 

 „Йордановден“: 

 

Започналите още преди Коледа традиции, продължават и след настъпването на новата 

година. Според християнските традиции след Васильовден следват още значими дни и 

единият от тях е Йордановден. Празникът се отбелязва на 6-ти януари по новия 
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календар. Старият все още не е забравен, така че по старите дати Йордановден се 

отбелязва на 19-ти януари. Ивановден пък е на 20-ти, когато според народните 

вярвания от онова време е било средата на зимата. След преместването към 

Григорианския календар датите се изместват. По този начин все още на места се 

празнува и на двете дати.  

Едно от най-традиционните вярвания за празника е свързано с хвърления във водата 

кръст. Тъй като празникът се пада в средата на зимата, се гадае какво ще е времето. Ако 

кръстът замръзне във водата, то се очаква годината да е богата и плодородна. Според 

още едно вярване, подобно на Бъдни вечер, и в нощта срещу Йордановден небето се 

отваря и всеки може да отправи най-съкровеното си желание и гореща молитва към Бог 

и той ще ги изпълни. 

 

Сред най-типичните за Йордановден традиции е хвърлянето на кръста във водата и 

ваденето му. Ритуалът се извършва във всички населени места, където има водоеми. 

Изваждането на кръста от водата е само началото на церемонията. След като се предаде 

на свещеника, водещ литургията, с кръста се извършва т.нар. Велик водосвет. Счита се, 

че Йордановата вода е дарена със специални свойства. И всеки, който има нужда от 

нея, трябва да си вземе. Задължително е кръстената вече вода да се държи отделно от 

другите води и да се ползва само при специални случаи. 

В миналото е било традиционно местният свещеник да посещава всеки един дом 

поотделно именно на Йордановден и с вода да поръсва за здраве стопанина и всички от 

семейството. 

 

 Бабуване – народен обичай. Прави се възстановка на обичая „Измиване на 

ръцете след бабуването на детето”. 

 

Празникът е свързан със семейните обичаи. Бабинден е един от големите народни 

женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагат при раждане, и на 

младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена 

главно на желанието да се засвидетелства почит към възрастните жени, които са 

„бабували“ на родилките. 

 

Съдържа 3 основни елемента: 

 Къпане на малките деца от бабата– съпровожда се с благословии, намазване на 

децата с мед и масло, даряване на бабата с вълна и обредни кравайчета. Обичаите 

имат смисъл за здраве. 

 Угощение на младите булки в дома на бабата. Участват всички млади булки, на 

които бабата е бабувала (чиито деца е израждала) през годината. Носят хляб, 

баница, печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие и я даряват на 

дясното рамо с риза, престилка, кърпа, чорапи. 

 Къпане на бабата . Извършва се след угощението. Жените откарват бабата на 

колесарка на реката или кладенеца, където става обредното изкъпване. Всички са 

накичени с върви, с червени чушки и къдели вълна. Пеят обредни песни с еротични 
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мотиви. На празника не се допускат мъже. На случайно срещнат мъж се подхвърлят 

закачки.  

 

 Трифон Зарезан – Празник на лозаря. 

 

Трифон Зарезан (или Ден на лозаря) е български народен празник в чест на свети 

Трифон. Това е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл 

на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване. 

Единствено обредът на св. Трифон стои пряко свързан с резитбата на лозите. 

 

Обредната храна за лозето се приготвя от жените – питка, украсена с фигури от тесто 

във формата на лозов лист или грозд, варена, пълнена с ориз кокошка, сирене, сланина; 

туршия, луканка, „бабяк“ (напълнен стомах с месо) и др. Освен това се занася и 

бъклица с червено вино или ракия, украсена с чимшир, здравец, бръшлян, вързана с 

червен конец. Косерът с който ще се зарязва, предварително се почиства и се наточва 

добре. Обичаите повеляват да се омеси хляб – пресен или квасник, да се свари кокошка, 

която по традиция се пълни с ориз или булгур. Като се свари кокошката се препича на 

саджак. В нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива 

торби на рамо мъжете отиват на лозето. 

 

Практиките с лозовите пръчки са едни от най-съществените, наред със зарязването, 

поливането с вино и благословиите. Те са важен атрибут на празника. Оставят се 

обикновено на лозето, за да не се „дигне берекета“ от него. Една от пръчките винаги се 

свива на венец, който се поставя на калпака, около кръста или през рамо. От лозови 

пръчки се приготвя и „короната“ на лозарския цар. След зарязването накичените с 

лозови пръчки мъже се събират на обща трапеза. Хорото, със своя смисъл на ритуално 

обиграване на територията има ключов характер при празника. Хоро играят мъжете на 

лозето със забучени в пояса или свити на венец лозови пръчки. Хоро се играе на 

общата трапеза на лозята, хора и ръченици се играят по пътя от лозята до селото. 

Накрая в средата на селото, на мегдана, се играе т. нар. Зарезанско или Трифонско 

хоро. Хороводецът, най-често „царят“, държи в ръка бъклица или котле с вино и с 

лозови пръчки. 

 

 Празник на лозаря и винаря. 

 

Хората в село Мерданя, облечени в традиционни български носии, омесили погачи и 

разточили баници, самодейците от местното читалище, съвместно се отправят към 

намиращия се в края на селото лозов масив 

– „Мерданските лозя”, както ги наричат местните. „Ехе - хе - хе - хееееей. Тука ли си, 

Трифон Зарезанеееее?” – подвикваха актьорите и така започна възстановката в чест на 

Светеца. Вролята на Св. Трифон влезе Христо Узунов, който предварително се беше 

скрил в близката гора. След благодарности, заръки и още разговори с Покровителя, 

играещите преминаха през всички етапи от обработването на лозето, та чак до 

беритбата. След като се напълниха кошовете с грозде, дойде ред на момите - да го 
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тъпчат в каците, а стопанинът - подложил менче, зачака потичането на първата струйка 

от гроздовия еликсир. Доволен от реколтата и вдигнал менче високо, той се обърна към 

лозето: „Хей, лозе, лозе, кой те прекопа?” „Работна стопанка го прекопа!” „Хей, лозе, 

лозе, кой ти грозде бра?” „Хубави булки го браха!” „Хей, грозде, грозде, кой те тебе 

мачка?” „Хубави моми го мачкаха!” „Хей, винце, винце, кой ще те пие?” „Юнаци ще го 

пият!” „Хайде, берекет да е! Амин”. 

С благословия за плодородна година и богата реколта, той сплете венец от лозови 

пръчки и короняса Царя на лозята. А какво е коронясване и празник на виното, без 

пиршество? В богато украсена каляска, царят и неговите поддръжници се отправят на 

обиколка в селото. 

 

 Обичай „Баба Марта“. Детска работилничка „Бяло и червено” - Изработка на 

мартеници от поколения за поколения. 

 

Баба Марта, първият ден на месец март, заема съществено място в народния календар 

на българите. Той е един от най-почитаните и емоционални празници, запазил се от 

древността до наши дни. Свързан е с редица вярвания, обичаи, обреди и забрани, 

имащи за цел да осигурят здраве за хората и домашните животни, добър урожай за 

земеделските култури и овошки. 

С Баба Марта се свързват много обичаи и обреди, посветени на идващата пролет. Най-

известният обичай, изпълняван повсеместно и днес на първи март, е закичването на 

хора и млади животни с МАРТЕНИЦА. Тя е символ на здраве, дълъг живот, 

плодовитост и изобилие. Широко разпространено е вярването, че всички, носещи 

мартеница, ще бъдат здрави през годината, „бели и червени, румени, засмени”. 

Класическата мартеница се изработва от усукан, задължително наляво, памучен или 

вълнен конец. Основните цветове са бял и червен. Белият цвят е символ на чистота, 

невинност и радост. Червеният е цвят на жизненост, здраве и любов. Неслучайно, в 

традиционната българска сватба булото на булката е в червен цвят. Червен конец се 

връзва на плодни дръвчета, на детска ръчичка, за да предпазва от зло и да носи здраве.  

Традицията повелява на първи март всеки да носи мартеница, особено малките деца, 

младоженците или новородените домашни животни. Слага се също на някои плодни 

дръвчета, дръжките на вратите и избите. 

В миналото стопанката на дома става рано, преди изгрев слънце, изтръсква всички 

дрехи, постелки и завивки, измита двора, запалва буен огън и простира или закачва 

червените дрехи и тъкани. Има поверие, че те пазят къщата, за да не влиза в нея злото – 

бедност и болести. След като огънят остане на жарава, всички – малки и големи, го 

прескачат до три пъти, с лице към изгряващото слънце, за да се очистят от лошотията и 

да се предпазят от болести. След това чак стопанката връзва мартеничките на децата и 

животните. Вярва се, че баба Марта влиза само в много чиста и спретната къща. Ето 

защо къщите се почистват старателно в края на февруари, а ритуалът на първи март е 

само символично пролетно почистване от всичко лошо, старо и ненужно. 

 

 Клуб „Млад етнограф” – „Ой, Лазаре, Лазаре”. Обичай „Лазаров ден“: 
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Народното вярване утвърждава, че този ден се празнува в чест на нивите, пасбищата и 

гората. Лазаровден или Лазарница е християнски празник, посветен на Възкресението 

на Лазара. Същевременно с това се изпълнява народен обреден обичай – Лазаруване. 

Празникът се отбелязва в съботата на шестата седмица от Великия пост и осем дни 

преди Великден. 

В деня на празника две моми носят кошници за яйца, защото лазарките се даряват само 

с бели яйца. Други две носят криваци (дебели тояги) – символично по този начин 

играят мъжка роля. Случва се едната да носи кривак, а другата балтия (брадва) и тя се 

нарича Лазарова булка. 

Като влязат в някой двор на къща, двете моми с криваците застават и издигат тоягите, а 

другите моми ги заобикалят в кръг. В този кръг влизат други четири лазарки (условно 

казано), забулени с превес над очите. Без да се хващат за ръце, те танцуват около 

момите с криваците. 

Докато лазарките играят, около тях наредените в кръг моми пеят лазарски песни. Както 

коледните, така и лазарските песни са нагласени за всеки член в семейството и за всяко 

обществено положение. Има песни за мома, момък, за момче, за момиче, за дете, за 

булка, за домакин, за домакиня, за овчар, за орач и пр. Още има и песни за кмет, за 

свещеник, за първенец и пр. – все отлични в обществото селяни. 

Основните песни на Лазаровден са благослов за здраве, плодородие и благополучие на 

дома. Счита се, че къща, която е посетена от лазарки, е щастлива и благословена. 

След като лазарките обиколят всички къщи, се връщат в къщата, откъдето са тръгнали. 

Последно изпяват една песен, придружена с хоро. Вечерта, преди да се разделят, се 

уговарят къде ще се съберат на следващия ден за следващия празник – Връбница и 

обреда Кумичене. 

 Клуб „Млад етнограф” – „Великден иде” – детска работилница за писани яйца. 

 

Великден е най-щастливият ден за християнският свят. Той отбелязва най-голямото 

чудо сътворено от Христос - Възкресението. Този празник по традиция се празнува с 

най-близките хора, създават се семейни ценности и обичаи.  

Великден се счита за най-старият и най-важният празник за християните по целия свят. 

Традицията с боядисването на яйца носи названието Писанка или на български 

„писане, изписване“.  

На Великден също разменяме яйца. Размяната на яйца за Великден датира като 

пролетен обичай, в който яйцата се явяват символ на прераждането и плодородието в 

много култури.  

Багренето на яйцата на Велики Четвъртък или на Велика събота е вековна традиция и 

носи символичност и тайнство със себе си. В наши дни боядисването на яйцата става с 

фабрични бои - червени, зелени, сини и най-различни други цветове. Използват се и 

различни модерни техники за украса на яйцето. 

 

 Тодоровден – Конски Великден: 

 

Един от емблематичните празници в българския народен календар е Тодоровден. Той 

няма точно фиксирана дата – отбелязва се винаги в събота след Сирни Заговезни и с 
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него завършва Тодоровата седмица. Празнува се главно за здравето на конете, затова се 

нарича още Конски Великден. 

Тодоровден е един от първите пролетни празници в народния календар, отразяващ  

смяната на зимата с пролетта и свързаното с нея плодородие, един от празниците, 

предвестници на Великден. 

В миналото обредната практика на Тодоровден е богата на обичаи, обединени от 

надеждата за плодородие и добър приплод, здраве и щастливо бъдеще на младите. 

Според народните предания на този ден Свети Тодор облича девет кожуха, яхва своя 

бял кон и отива при Господ, за да го моли да изпрати лятото. След като стига до 

царството Господне, забива копието (маждрака) си в земята, връзва за него юздата на 

коня и влиза при Господа. На излизане изтегля оръжието и от земята започва да излиза 

пара, т.е. желанието му се изпълнява. Свети Тодор носи лятото зад гърба си. Зад него 

остават и трудните, въртоглави дни на черната Тодорава седмица. 

Рано сутринта, преди изгрев слънце, жените приготвят обредни хлябове с формата на 

конче или подкова, украсени с орехови ядки и скилидки чесън –„колак“, „черковник“, 

„копито“, „конче“. Част от тях се разчупва и слага в храната на животните, друга се 

раздава за тяхното здраве. 

Кулминацията на празника, оформяща неговата емблематичност, са надбягванията с 

конете или т. нар. кушии. Те са задължителен елемент за празника, свързан с поверието 

за предпазване на конете от болести. Чрез тях се извършва своеобразна демонстрация 

на мъжките качества на ергените и готовността им да встъпят в брак. 

 

На този ден стопаните отделят специално внимание на конете си. Още преди изгрев 

слънце те ги отвеждат на водопой. Като се върнат ги захранват с обредни хлябове и 

сол, след което ги почистват и сресват. Следва празничното украсяване на конете, в 

което участват и момчетата от къщата. Опашките и гривите се сплитат и украсяват с 

мъниста (синци, за да ги пазят от уроки), с пискюли от червени конци (за да ги пазят от 

„зли очи“), с китки цветя, здравец и босилек, също – нанизи от червени чушки. 

 

 Гергьовден – празник на овчаря. Обичай „Гергьовден“: 

 

На 6 май празнуваме Гергьовден - един от най-големите празници в народния календар, 

отбелязван в чест на Свети Георги Победоносец и като Ден на храбростта и 

българската армия. 

Народна песен съвсем точно определя отношението на българите към празника : 

"Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден...", а причината Гергьовден да е един 

от най-обичаните празници е, защото бележи началото на пролетта. Свързва се с 

пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, които насищат 

въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Това е и причината празникът да се нарича 

още "Цветен Георги". 

По стара българска традиция на Гергьовден във всеки дом се пече агне, а около 

празничната трапеза се събира цялото семейство. Задължително е на софрата да 

присъства и обредният хляб, но е хубаво да има още агнешка дроб сарма, млечни 

продукти, зелен лук, пресен чесън, варено жито, баница и вино. 
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Стопанката на къщата става рано и премита двора, след което закичва вратите с букет 

от здравец, люляк и цъфнала клонка от плодно дръвче. Той се оставя да стои, докато 

изсъхне, а обичаят се спазва за здраве, берекет и щастие през цялата година. 

"Задояването на овцата", която първа се е сдобила с агънце през годината, също е част 

от обредността на Гергьовден. Тя се окичва с венец от къпина, здравец, глог и коприва, 

завързан с червен конец, като същият се поставя и на вратата на кошарата. Задояването 

се извършва от млада жена, която е във фертилна възраст, а първа от него, през кухи 

стебла от девесил, отпива друга млада жена, за да се раждат женски агънца. На менчето 

също се привързва цветна китка с червен конец. 

На Гергьовден се приготвя и обреден хляб, който се украсява с фигурки на агънца, 

овчарска гега и кошара. След това заедно с печеното агне се освещава и всички се 

събират около празничната трапеза, около която се играят гергьовденски хора. Момите 

се люлеят на люлки, всички се теглят на кантар за здраве, а накрая костите от агнето се 

заравят в земята. 

Съществено място в обредността на Гергьовден заемат зеленината, цветята и 

цъфналите клонки, които символично пренасят силата на природата върху хората и 

домашните животни. Затова къщите, стопанските помещения и градините посрещат 

празничното утро окичени с букови клонки, клонки от разцъфнала ябълка или друго 

плодно дръвче. 

 

 Спасовден: 

 

Спасовден е народното име на празника Възнесение Господне, който православната 

църква отбелязва на четиридесетия ден след Великден. На този ден се извършвали 

различни ритуални действия, свързани с осигуряване на здраве, плодородие, защита на 

реколтата от суша и градушка, както и обичаи с женитбена насоченост. 

Народът ни вярва, че спасовският дъжд е не по-малко ценен за реколтата от 

гергьовския. Затова на Спасовден моми и ергени пеят обредни песни в нивите, за да 

помолят Св. Спас да изпрати плодородния дъжд. Поради тази причина празникът се 

причислява към тези, които се почитат за предпазване от суша. 

Цялата седмица около Спасовден е празнична, посветена е на хляба и хлебородието. 

Задължително се приготвят шарени пити – т.е. покрити с различни орнаменти. 

 

 Откриване на жътвата. Обичай „Ритуално зажънване“: 

 

Дните на жетва винаги са били едни от най–напрегнатите и същевременно най – 

благодатното време в живота на българина. 

„Зажънването“ — т. е. жъненето на първите ръкойки става от някоя напета мома, 

пъргава, която има и „лека ръка“, и е обичана от хората в цялото село. Според 

вярванията тава осигурявало „лека“ и „спорна“ жътва. Първите ръкойки младата 

жетварка хвърля далеч напред в нивата, за да потръгне „леко“ и „бързо“ жътвата. 

Разбира се всеки който е живял на село, знае че жетвата нито е била лека, нито е била 

бърза. Хлябът се е събирал в маранята на летния зной и ако нещо е разведрявало 
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душата на прегънали снаги над житата хора, това е било удовлетворението от плода и 

манията на жетварската песен която се е веела във горещия въздух. 

Първият ден на жътвата приключва още по светло и на мястото до което са стигнали 

жетварките са оставяли няколко ръкойки на кръст – наричат се „Вечеря на нивата“ или 

„Вечерник“ – за да спори работата до края на цялата жетва. 

 

 Обичай „Димитровден“: 

 

В народните представи дойде ли св. Димитър на коня си от брадата му започва да пада 

сняг, т.е идват зимата и студът. В съботата преди Димитровден се прави Димитровска 

задушница – на която се раздава жито и питки за помен. 

От Димитровден до Гергьовден и от Гергьовден до Димитровден - така групирали 

българите сезоните. Границата между годишните сезони имали селскостопански 

характер. 

Времето от Димитровден до Никулден народът нарича „Сиромашко лято". 

Около Димитровден завършвали и строежите на нови къщи. По традиция стопаните 

дарявали зидарите, а баш-майсторът казвал дюлгерски благослов за здраве и берекет в 

новия дом. Обичаят изисквал, стопаните на новата къща да заколят бял овен и да 

поканят цялото село за освещаването на дома. Поради тази причина на този ден 

празнуват и строителите. 

На деня на светията, стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьовден 

работници, овчари и ратаи. На места този празник се нарича Разпуст, а на най-

грижовните ратаи стопаните дарявали кат нови дрехи, овен или агънце. 

 

Димитровден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година: ако 

месечината е пълна - пълен ще бъде и кошерът с мед и ще се роят пчелите. Вечерта 

срещу празника, овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако на сутринта овцете са 

лежали на нея, се смятало, че зимата ще е дълга, тежка и студена. 

На Димитровден на трапезата се приготвя курбан или гювеч от овнешко, яхния с пиле - 

с петел ако именикът е мъж, и с кокошка - ако е жена. Сервират се и зеленчуци. Също 

на масата се слага варена царевица, пестил, пита с ябълки, банички с ябълки или просто 

печени ябълки, рачел, тиква. 

 

 Обичай „Никулден“: 

 

На 6 декември църквата почита паметта на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, а 

в народния календар празникът е известен като Никулден - един от най-големите 

български празници. 

Шаранът е неизменна част от трапезата на Никулден. Когато домакинята почиства 

рибата от люспите, трябва много да внимава да не паднат на земята, тъй като заедно с 

тях ще "изпадне" и имането на дома. Според друго вярване, ако някой настъпи 

падналите рибешки люспи, ще се разболее. 

И тъй като народът ни вярвал, че шаранът е "слуга" на Свети Никола, той задължително 

присъства на празничната софра. Традиционното ястие, което обикновено се приготвя, 
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се нарича рибник - шаранът се пълни с ориз, лук, орехи, стафиди и булгур, след което 

се увива в квасено тесто и се пече. Освен него, домакинята замесва обреден хляб, който 

е украсен с фигура на риба, лодка или друг символичен образ, характеризиращ светеца. 

На трапезата трябва да има и постни ястия, като сърми, боб, чушки, варена царевица и 

жито. 

Преди семейството да се събере около празничната софра, рибникът и обредният хляб 

се освещават и едва тогава се консумират. Част от тях се раздават и на съседите, а 

трапезата не се вдига през целия ден. 

След като свещеникът прикади празничните блюда, отнася опашката на шарана със 

себе си. Костите на рибата не се изхвърлят, а се заравят в земята, хвърлят се в течаща 

вода или се изгарят, за да се запази и умножи както плодородието, така и семейното 

благоденствие. 

Според обичая единствено костта от главата на шарана се запазва, тъй като според 

народните вярвания притежава магическа лечебна сила. Тя е с формата на кръст. 

 

 Обичай „Коледа“: 

 

Коледа е един от най-светлите християнски празници. По стара традиция празникът се 

нарича още Божич, Божик или Голяма Коледа. 

Коледа се празнува в продължение на 3 дни – от 25 декември, когато се ражда 

Младенецът Христос, до 27 декември. Рано сутринта на първия ден на Коледа се ходи 

на църква в празнично облекло. Отслужва се празнична литургия за здраве и 

благоденствие. 

На празничната трапеза след дългия коледен пост се поставят месни ястия, пищни 

баници с месо или сирене, пълнени кокошки, свинско, кисело зеле, пастърма, пържени 

кюфтета. 

На Коледа коледарите обикалят домовете на своите съседи, наричат пожелания за 

здраве и берекет, а стопаните на дома ги даряват с колачета, орехи, ябълки, мед, 

пуканки, печена тиква, жито и вино. 

Bcичĸo, ĸoeтo paждa зeмятa ce пpeдлaгa нa Бoгa зa блaгocлoвeниe и ce ocвeщaвa c 

мoлитвa, ĸoятo тpaдициoннo ce пpoизнacя oт глaвaтa нa ceмeйcтвoтo (нaй-възpacтният 

мъж в ĸъщaтa). Πo пpимepa нa Xpиcтoc и Heгoвoтo ĸpaйнo cмиpeниe, ĸoлeднaтa 

тpaпeзaтa ce пocтилa нa зeмятa. Πoднeceнитe яcтия ce ĸaдят c тaмян, пpoчитa ce 

мoлитвa, c ĸoятo зaпoчвa пpaзничнaтa вeчepя. Kъм пoлyнoщ пo тpaдиция във вcяĸa 

xpиcтиянcĸa ĸъщa влизaт ĸoлeдapитe – пo пpимepa нa пacтиpитe, тe paзнacят блaгaтa 

вecт зa Xpиcтoвoтo paждaнe, пeят ĸoлeдни пecни и изpичaт блaгocлoвии зa дoмa и 

cтoпaнитe мy. 

Бъдниĸът (дъбoвo или ĸpyшoвo дъpвo), ĸoeтo гopи цялa нoщ, ce явявa пpeдмeт нa 

гaдaeнe – aĸo гopи бyйнo и пpъcĸa мнoгo иcĸpи, гoдинaтa щe e плoдopoднa и здpaвa. 

Чecънът нa тpaпeзaтa ce cчитa, чe пpeмaxвa ypoĸи, мaгии и бoлecти. Ha пpeĸaдявaнeтo 

нa тpaпeзaтa cъщo ce глeдaлo ĸaтo нa pитyaл, ĸoйтo пpeмaxвa злитe дyxoвe. Xлябът, 

т.нap. бoгoвицa, ce пpигoтвял пo нeoбичaeн нaчин – c т.нap. „мълчaнa вoдa”, ĸaтo билa 

yĸpacявaнa c фигypĸи oт тecтo, cимвoлизиpaщи бoгaтия ypoжaй – c житни ĸлacoвe, 

cлънцe, птици, дoмaшни живoтни и пp. 
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 Традиционна илинденска седянка организираха в село Владислав. 

 

Млади и стари се събират на традиционна Илинденска седянка в село Владислав. 

В проявата се включват самодейците от НЧ „Виделина 1905” и ПК „Изгрев” , които 

представят  автентични ритуали и обичаи, съпътстващи празника.  

Както на всяка седянка и на тази не липсва добре подредена трапеза с различни ястия, 

за здраве и за добро настроение. 

Времето на седянката започва след Илинден и се прави в чест на Св.Илия – господарят 

на летните небесни сили, гръмотевиците и градушките. На тазгодишния празник 

присъстваха кметът на община Стражица Румен Павлов, зам.-кмет инж. Катя Петрова, 

общински съветници, кметски наместници, жители и гости на селото. 

Кметът на Стражица приветства всички жители и гости на селото и им пожела да 

продължават да съхраняват вековната традиция на селото. Празничната програма 

продължи с изпълнения на танцов клуб „Традиция” гр. Стражица и ПК „Златна есен”. 

По стар обичай в края на вечерта бе запален традиционния Илинденски огън и всички 

се насладиха на празнични илюминации. 

4. Обичаи при етносите на територията на МИГ. 

 

Ромите – независимо към коя група принадлежат – почитат и отбелязват множество 

календарни празници. Това не се прави заради самото празнуване (т.е. празникът далеч 

невинаги е само повод за тържество), а заради вярата, че чрез зачитането на празника 

човек може да измоли светеца или дори Бога за по-добра съдба, живот, здраве и пари. 

Също така това се прави и за да се продължи традицията – ромите отдават голямо 

значение на традициите, на знанията, които се предават от предходните поколения. 

Няколко особености могат да се посочат относно празничната система на ромите в 

България. 

 

По-голямата част от ромските празници се отбелязват по т. нар. стар стил (т.е. по 

Юлианския календар) – Васильовден, Бабинден, Атанасовден, Голяма Богородица и др. 

Единствено Гергьовден и Великден се отбелязват в съответствие с календара на 

съвременната Българска православна църква. Най-големите календарни празници на 

ромите в България са Гергьовден (Ерделез), Великден (Патраги) и Васильовден 

(Василица, Банго Васили). Те се празнуват от всички или почти всички ромски групи, 

включително и от ромите мюсюлмани (хорахане рома). Отбелязват се също така и 

множество други християнски празници – Коледа, Ивановден, Атанасовден, Бабинден, 

Заговезни, Тодоровден, Голяма Богородица, Петльовден и др., а ромите мюсюлмани 

отбелязват също така двата мюсюлмански празника – Рамазан байрам и Курбан байрам. 

 

 Петльовден (Ихтимя или Башнувден) 

 

Празнува се от дръндарите (ромите музиканти), които са обособена, добре запазена 

ромска група. Техният корен е в котелския край, но големи групи дръндари в миналото 
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са се преселили на север от Стара планина – в Лясковец. Днешните музиканти са 

митологизирали Шибил и го представят за свой цар и спасител, т.е. при него се 

наблюдава метаморфоза, аналогична на тази на Крали Марко в българския фолклор. 

Башнувден се празнува на 2 февруари. Легендата за празника е много близка до 

българската и разказва, как една ромка (Ихтимя или Ефтимия) спасила детето си от 

еничарите, намазвайки вратата на къщата си с кръвта на заколения от нея петел. 

Башнувден се празнува като ден на момчето. Той е лишен от каквато и да е религиозна 

украса. Същността на празника е клането на петел за здравето на момчетата в къщи. За 

всяко момче вкъщата се коли отделен петел. Важно е петелът да бъде заклан от външен 

за къщата човек – роднина или приятел. От кръвта на петела се поставя петънце върху 

челото на момчето – смята се, че това носи здраве. Главата на петела се окачва на 

портата „за да се помни, че петелът е спасил циганския род“. Особено тържествено се 

празнува Ихтимя при раждане на първо внуче през годината. Въпреки че Башнувден е 

празник на момчето, момичетата също са включени, макар и по-скромно – за тях се 

правят тиганички или мекици, които също се раздават. 
 

 

 Сватосването, годежът и сватбата при ромите-мюсюлмани в гр. Стражица 

 

Сватбата при ромите е един от големите и свещени празници, както и при другите 

народи. Характерен за всяко ромско семейство е стремежът да възпита своите деца 

така, че един ден да станат добри съпрузи и съпруги. Всяко ромско момиче трябва от 

малко да се научи да шета, чисти, пере, да умее да готви и меси. Всички тези умения тя 

ги придобива от ранна 7—8-годишна възраст, за да може да бъде подготвена за добра 

домакиня.  

Така неомъжената девойка (деликанъс чшай), която е на 14-15 години, е напълно 

способна да бъде домакиня и съпруга. Много често в многодетните семейства по-

големите момичета гледат по-малките си братчета и сестричета и по този начин те, 

макар и несъзнателно, се учат да се грижат и да бъдат отговорни към децата. 

 

При  ромите, е било характерно (в някаква степен все още е характерно) това, че волята 

на ромското момиче е подчинена на бащината. Бабите разказват, че преди време 

девойката може и да не е познавала кандидата за женитба, но е била достатъчна 

бащината дума, за да реши съдбата. 

 

Когато дойдат сватове да искат момата, те се посрещат най-сърдечно, защото това е 

чест за родителите на момичето. Девойката им поднася кафе и сладкиши. 

Едно време девойката трябвало да демонстрира уменията си, като сготви или омеси 

хляб пред родителите на момчето. 

 

Освен домакински умения, за една млада неомъжена девойка от жизненоважно 

значение е нейната чест, която е основата на нейния авторитет. Дали е добра домакиня, 

трудолюбива, дали името Ј е неопетнено, каква е честта на семейството  — това са едни 
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от най-важните фактори за родителите на момчето при избора на девойка за снаха. 

 

Когато родителите на девойката се съгласят и споразумеят със сватовете си, се 

определя дата за нишана (годежа) и сватбата. 

При ромите характерен елемент е зестрата, която освен в стоки е и парична. И двете 

страни дават зестра. Бащата на момъка трябва да даде някаква парична сума за честта 

на девойката. Тази парична сума се нарича “бабаак”.  

 

Паричната зестра се определя най-често от бащата на девойката. От своя страна той 

години наред е приготвял друга зестра — чеиз за дъщеря си. Чеизът обикновено е в 

дрехи, одеяла, чаршафи и други неща, нужни в домакинството. 

След сватосването идва ред на нишана. При нас, ромите-мюсюлмани от  

 

В Стражица  нишанът (или годежът) е същинската част на сватбата, или по-точно 

казано: той в голяма степен измества по значение сватбата. На нишана младите се 

събират и после заживяват заедно, а сватба може да се направи месеци след това. 

Нишанът може да продължи от един до три дена. Близките, роднините и родителите на 

жениха идват да вземат с музика девойката от родното място (родната  къща). Чалгата 

(музиката) свири отвън, където всеки може да присъства и играе. През това време 

приятелките и майката на булката (или други жени) я гласят — обличат, гримират, 

скубят  веждите, правят  маска на лицето. Младоженецът не е там, той е при мъжете, 

които го инструктират как да се държи. Облеклото на младоженеца не се характеризира 

с нещо специфично за разлика от това на девойката. Нейното се състои от комплект 

шалвари и риза, които са много красиви и са изработени от скъп плат. 

 

Друг характерен обичай при нишана е поздравяването на младоженците. 

Младоженецът, булката и техните приятели застават под един червен плат. Пред тях 

има маса. Свири се бавна, тържествена музика и всеки, който иска минава, пуска пари и 

поздравява младоженците. Последните, като мине по-възрастен от тях, му целуват 

ръка. Този обичай показва благословия от страна на по-възрастните към младото 

семейство. След нишана те стават едно семейство, като булката живее най-често при 

съпруга си и неговите родители. 

 

Сватбата трае най-малко три дни, а баба ми е разказвала, че преди тя е продължавала 

седмица, а при по-богатите семейства и по две-три седмици. На сватбата булката е вече 

със сватбена рокля за разлика от нишана, където не е. Отново музиката свири цял ден и 

цяла нощ и веселието е всеобщо. На сватбата, както и при нишана, могат да присъстват 

всички, които искат. А вече близките, роднините и родителите на младоженците 

празнуват в семеен кръг. 

 

 Сватбени обичаи на бургуджиите от с. Камен 
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Сватбата почва в събота и свършва в понеделник. Тъй е било едно време, преди 

петнадесет, двадесет години. Сега започва в събота и свършва в неделя. В събота 

сутринта се колят две-три до четири агнета — горе на поляната, където ще е сватбата. 

Готвят курбан манджа, червена със зеленчуци. През това време младоженецът се 

наглася, облича се. Един ерген идва да го бръсне, а момичетата им пеят много хубави 

песни, любовни. И тръгват вече пълни — носят варени пуяци. 

По обед всички се събират в къщата на булката. Кларнетистът свири стара тъжна 

мелодия, докато кръстницата слага короната и три пъти завърта булото около главата. 

На булото обезателно забожда червена панделка. Извежда я навън, на двора.  

Музиката 

свири хоро, но не го играят, а само ходят, върви се по хорото три пъти. 

Преди да тръгнат младоженците, майката излива една кофа с вода, че да им върви по 

вода. До поляната се стига с ръченица. Най-напред върви братът на младоженеца със 

знаме — половината бяло, половината червено. Отгоре е забита и украсена с цвете 

ябълка, което значи: червеното, че момата е мома, бялото, че момчето напразно на пътя 

е ходило, вярно е. 

Като пристигнат на поляната, започва тържеството. Първо ги поздравява свекървата. 

Тя играе ръченица пред тях, после ги дарява с моминска пита, която е направена от три 

пъти пресято брашно. На микрофона свекървата обявява какво ще дари на 

младоженците — къща, кола или каквото пожелае и то става тяхно. Младоженецът и 

булката трябва да разчупят моминската пита и после булката хвърля парчета от нея и 

бонбони към сватбарите. Така започва тържество. С много песни, хора и кючеци то 

продължава през целия ден и в неделята. 

 

 

5.Фестивали и празници с принос към културното наследство на територията на 

МИГ. 

 

Културните фестивали са силно и ефективно средство за популяризиране и съхраняване 

на местното културно наследство.  

 

Те се адаптират лесно като начин за популяризиране на силните страни и подчертаване 

на атракциите на всяка местна област.  

 

Това е особено интересно за райони, където е установена липса на видимост на 

местната идентичност извън границите на територията. 

 

 Фестивалът е начин да се види по-ясно една част от общността, която често се 

пренебрегва .Освен това, фестивалите и други сходни общностни събития са начин за  

икономическа диверсификация на района. 

 

Българските обичаи са носители на национална идентичност, а корените им търсим в 

далечното минало, здраво преплетени с историята и християнската религия. През 
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годините наследените традиции се пазят и обогатяват, като доказателството за това 

днес е богатият културен календар, който включва десетки международни и 

национални фестивали и събори. 

На традиционен събор, можеш да усетиш тръпката и атмосферата на традиционната 

култура и да се насладиш на истински празник. 

 

Събори (или сборове) и празници на населеното място има всяко село и град в 

България, но големите и популярни фестивали на народното творчество, с годините се 

превръщат в притегателен център и за много чужденци. 

 

За популяризирането на едно такова събитие медийната подкрепа е от изключително 

значение, а за съхранението и социализирането му е нужна целенасочена държавна 

културна политика. 

 

При планиране и организиране на различни обществени мероприятия има минимални 

изисквания, правила и протокол, които трябва да бъдат спазвани и съблюдавани строго, 

за да може съответното мероприятие да бъде проведено на нужно ниво и да откликне 

на целите и задачите поставени при организирането и провеждането. Всяко обществено 

мероприятие има своя специфика, която също е необходимо да се вземе в предвид. 

Мястото на провеждане, ландшафт, локална култура, комуникационни възможност, 

метеорология, локализация във всеки регион са различни и е наложително да бъдат 

отчетени при планирането и организирането на събитие. 

 

Основната цел на всички провеждани фолклорни фестивали е обмена и споделянето на 

фолклорното изкуство, създаване на нови контакти и връзки, популяризиране на 

фолклорното изкуство, запазване на интереса на групите пресъздаващи и представящи 

традиционните форми на изкуство и култура, както и активирането на носителите на 

културното наследство да го споделят и предават на следващите поколения. 

 

Фестивалите и празниците в селските райони са метод за поддържане и  поощряване на 

творчеството като форма за запазване на културната идентичност. 

 

Всяко събитие по своя род има задачата да съхранява и разпространява  традиционната 

духовна култура чрез: 

 

-  стимулиране съхранението и разпространението на културното разнообразие; 

- насърчаване взаимното опознаване на народните традиции;  

-  постигане на устойчивост; 

 

Народният празничен календар по своята същност представлява  една стройна система 

от обичаи, обреди, вярвания и представи, чрез която се измерват времето на човешкия 

живот и годишните сезони.  
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Календарните празници са свързани с промените в природата и съответната трудова 

дейност на общността. 

 

Зимните празници са най-очакваните, най-тайнствените, най-магическите. Те са 

празници на надеждата, съпътстваща всяко начало. При тях е заложена идеята за 

цикличното обновление на света, поради това всички обредни действия са насочени 

към подпомагане на силите, осъществяващи обновлението, за преодоляване на 

нарушения порядък, на хаоса и възстановяване на реда. 

 

Пролетните празници са свързани с пробуждането на природата и надеждата за 

плодородие, късмет и благополучие. Народът е вярвал, че заедно с възкръсването на 

природата за нов живот, се събуждат и зли, враждебни на човека същества, като 

самодиви, змейове, змии. Затова празниците са изпълнени с различни обреди и 

магически действия, целящи да подпомогнат и предпазят растежа в природата, да 

предотвратят природните бедствия и злите сили, да осигурят здраве и плодовитост. 

 

Летните и есенни празници са разположени във време, в което хората са заети с тежка 

селско стопанска работа и времето за почивка и веселие е твърде малко. Лятото е 

сезонът, в който селянинът чака отплата от своя труд и ежедневието му е изпълнено с 

непосилен труд на полето от зори до късно вечер. Трудовата му дейност е съпроводена 

и със страх от природни бедствия като градушка, суша, пожари, които биха унищожили 

така чакания берекет. Поради това, летните празници са наситени с обредни действия, 

насочени както към осигуряване на плодородие, така и към предпазване от природните 

стихии. 

 

Фестивалите и празниците на територията на общините Лясковец и Стражица имат 

съществено значение за развитието на местната култура и за активното присъствие на 

града и региона.  

 

Те предоставят възможности за демонстриране на местния колорит на различни 

художествени практики; за популяризиране на национални художествени постижения; 

за стимулиране на художествени стилове и направления в съвременното 

професионално изкуство в любителското творчество.  

 

Целта е фестивалите и празниците да разширяват своя обхват и активно да съдействат 

за утвърждаване на ценностите на хуманизма. 

 

 Национален събор на овцевъдите в България ще покаже поминък, традиции, 

фолклор и етно атракции за цялото семейство. Провежда се до град Лясковец. 

 

В трите дни има изложения на чистопородни овце и кози, селскостопанска техника, 

оборудване, фуражи, специализирани медикаменти и литература. Показват се различни 

видове кучета и коне и интересни демонстрации. 
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Фермерите мерят сили в състезанията по доене и ръчна стрижба на овце, най-тежък коч 

и пръч, майсторско обезкостяване на агнета, млеконадой от коза и теглене на товари от 

коне-тежковози. 

 

Край Петропавловския манастир има изложение на фермерски млечни и месни 

хранителни продукти под мотото „Българските храни от български суровини“, 

кулинарни зони, традиционни занаяти, народни веселби, нестинари, хоротеки. 

 

За цялото  семейство  има много забавления и етно атракции– открити уроци по гайда, 

кавал, народни танци от всички етнографски области на страната, хайдушки игри и тн. 

 

В интерактивни музейните експозиции „оживява“ поминъка и бита на старите 

български пастири, Гергьовденските традиции и обичаи. Как е изглеждал 

селскостопанския двор у нас и къщните занаяти преди повече от 100 години ще може 

да се види във възстановката „Чифликът“. 

 

Фолклор от цяла България съпътства събора чрез  Национален фолклорен конкурс 

„Заблеяло ми агънце“, а запалените по народните танци се включват в голямо 

„Гергьовско надиграване“, 

 

За най-малките посетители има детска творителница, различни арт работилници и 

пленер „Нарисувай ми овца“. 

 

 Национален „Петропавловски събор“, град Лясковец 

 

Повече от две десетилетия той заема значимо място в духовния живот на хората от 

региона. Хилядите участници и зрители, директните предавания на Българското 

национално радио, както и присъствието на най-добрите фолклорни специалисти от 

България , му определиха името на «Малката Копривщица». 

 

Съборът е форум на международно сътрудничество и сцена , на която са се изявявали 

гост-изпълнители от Унгария, Гърция, Италия, Дания, Сърбия, Словакия, Черна гора, 

Полша, Грузия, Молдова, Румъния, Турция и др. 

 

Фестивалът цели : утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и 

музикално-песенно богатство в съвременния живот; предоставяне възможност на 

многобройните колективи да получат обществено признание и да докажат , че и днес 

фолклорът е не изменена съкровищница на морални ценности, съхранени от предците. 

 

Провеждането на събора в навечерието на храмовия празник на манастира цели да 

утвърди ролята на източно-православната църква в съвременния живот за приобщаване 

на българина към изконните християнски добродетели. 

 

 Празник на лопуша, провежда се в село Бряговица, община Стражица 
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Празник на лопуша пред сградата на кметството в селото. 

С много кулинарни шедьоври, приготвени по традиционни рецепти с лапад. 

Лопуш и лапад е едно и също. В търновския край казват лопуш, лопушник, лопушена 

чорба, агнешко с лопуш. ентусиазъм, одухотвореност и любов към българските 

традиции този празник се утвърди и намери своето място в културния календар на 

община Стражица. 

 

 Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в 

село Драгижево, община Лясковец 

 

Лясковското село Драгижево празнува в деня на храмовия празник на църквата си – 21 

май, денят на Светите равноапостоли Константин и Елена. От години драгижевското 

читалище, със съдействието и финансовата подкрепа на Община Лясковец, провеждат 

преглед на самодейното песенно изкуство в дните около празника на местния храм. 

След като записа осем поредни издания, при изключително засилен интерес от страна 

на участници, Общинският преглед на самодейното песенно изкуство, не се побра в 

своите рамки и се превърна в Регионален преглед на самодейното музикално изкуство. 

Форумът се организира от Община Лясковец и местното читалище „Развитие-1894” и 

има конкурсен характер. 

 

 Каралийчеви дни в град Стражица 

 

Улиците на родния град на Ангел Каралийчев Стражица оживяват героите от разказите 

на талантливия български писател. Изложба от рисунки по негови приказки, музикален 

фестивал и карнавал на детската приказва са само част от проявите, посветени на 

Каралийчевите дни на културата. 

"Житената питка", "Ането", "Тошко африкански" и още десетки главни герои от 

приказките на Ангел Каралийчев дефилираха по главната улица на Стражица. 

Участниците са деца, които с много радост вдъхнаха живот на приказките на гениалния 

разказвач. 

В седмицата на Каралийчев се изявяват и млади писатели и поети, а талантливи 

художници рисуват приказни герои. 

Вълшебникът на приказките се чества с дистанционни прояви и два конкурса за 

литературни творби и рисунки - „Аз като герой от любимата ми приказка на Ангел 

Каралийчев“ и „Спомен от карнавала на приказките”. 

 Каралийчевите дни на културата са неизменна част от културния календар на община 

Стражица. Програмата включва различни културни прояви, повечето от които са 

ориентирани към децата. Литературни четения, срещи с писатели от всички поколения, 

научни конференции, конкурси и спортни прояви са част от богатата програма. 

 

 Областен конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край” 

 

Целта му е да утвърди фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната 
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система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване 

с богатството на българския бит, фолклор и култура. 

Той се провежда в Музея на гурбетчийското градинарство. Тя си поставя няколко цели 

- да се стимулира развитието на детското творчество, наблюдателност и въображение,  

да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците, 

утвърждаване на фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система 

на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с 

богатството на българския бит, фолклор и култура. 

 

 Фестивал „Хайдушка песен“, село Мерданя 

 

Фестивал „Хайдушка песен“ – по традиция фестивалът се провежда в началото на юни 

в лясковското село Мерданя. Форумът от години се организира от местното читалище с 

подкрепата на община Лясковец, кметство Мерданя и спонсори от селото. 

Фестивал „Хайдушка песен“ е свързан с миналото на мерданчани. Легенда за 

хайдутството разказва, че селото е било обитавано от хайдути. Доказателство за това е 

намиращ се в околностите му хайдушки камък – исторически знак за гордите 

поколения. Преди десет години организаторите решиха да претворят историята в 

песни, стихове и въстановка с различни сюжети, представящи събития от отминалите 

хайдушки времена. От общински през първата година, още от второ издание 

фестивалът се превърна в регионален и предизвиква интереса на все повече участници. 

 Празник „От любов към българското” се подготвят в село Добри дял 

 

Млади и стари самодейци и творци показват любовта си към родното, към нашенските 

песни, танци и обичаи, като  пеят и  танцуват, съхранявайки родния ни фолклор.   

Традиционно се провежда лятно надпяване.  

 

 Фолклорен фестивал „Фолкстраж” 

 

Фестивалът е с конкурсен характер и в него участват оркестри за народна музика от 

цялата страна. 

Сред целите на фестивала са съхраняване и популяризиране на фолклора, българската 

народна песен и инструментална музика. Даване възможност за изява на народни певци 

и музиканти и издирване на нови, неизвестни народни песни и инструментални 

мелодии. 

Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за 

съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност. 

Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор. 

 

 Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село Джулюница 

 

Кулинарна изложба “Пъстра трапеза на гости в село Джулюница” е с  подредени 

пъстри трапези, а професионално жури оценява кулинарните умения на участниците. 

Разнообразни ястия, уникални кулинарни творения по рецепти на чевръсти домакини, 
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карвинг-изкуство, варене на лютеница и рибена чорба  могат да видят посетителите. 

В селото на най-прочутия на изток българин Котоошу, гости и местни кулинари 

подреждат красиви български трапези, а професионално жури опитва и оценява 

гозбите, фолклорни групи от региона и от гостуващи села и градове, изпълняват звучни 

български песни и народни хора. 

Празникът се организира съвместно от Асоциацията за развитие на изкуствата и 

занаятите, и читалище "Пробуждане- 1896 с. Джулюница ”, и е част от националната 

кампания на А.Р.И.З. за запазване и популяризиране на българските традиции. 

Традицията продължава вече 10 години и интересът към нея не стихва. Освен пъстри 

трапези с гозби, гости и почитатели на хубавата българска кухня, можеха се 

наслаждават и на песенни изпълнения и на мекици, вкусна рибена чорба и домашно 

приготвена на място лютеница. 

 

 Празник на лютеницата 

 

Майстори на лютеница от домашни продукти мерят сили за най-вкусна и автентично 

приготвена лютеница в село Джулюница. 

 

 Карвинг фестивал „Лясковец- пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското 

градинарство”, с. Джулюница 

 

Традиционният фестивал включва няколко типични за Лясковско празници. Неизменни 

участници във фестивала са жените – домакини, майсторки кулинарки, самодейки, деца 

и млади хора, които през годините показаха, че са истински пазители на традициите в 

родното си място. 

Над два километра атрактивен и цветен декор е разпънат на фестивалната улица в 

Лясковец. Буквално цели къщи са обвити в шарени платна, илюстрирани с плодове и 

зеленчуци. Други постройки пък буквално са опаковани от винили, представящи с 

документални снимки славното земеделско минало на този край. От огромни цветни 

транспаранти ви гледат малчугани, облечени в специални костюми като домати, бамя, 

лук, тикви и други зеленчуци. В спретнати шатри пък читалищата в общината са 

подредили богати тематични сбирки с разнообразни произведения на приложното 

изкуство, а на път към тях няма как да се въздържите да не влезете в един огромен 

буркан, в който току-що се е провел конкурс за най-вкусна лютеница. В кралството на 

зарзавата са били ангажирани всички от града и околията с цел да покажат, че 

земеделието е важен отрасъл и се нуждае от внимание. 

Една от идеите на Фестивала е да стане  мост между поколенията – позабравеното 

зеленчукопроизводство, младежите, които в 21 век почти не се интересуват от тази 

тема и не познават историята на Лясковец, и възрастните хора, които знаят и пазят 

спомените за това в своите къщи, в своите сърца. И този мост е факт вече 10 години, 

защото стари и млади дойдоха на една сцена да споделят това, което е свързано с 

градинарството, с местния традиционен бит, с обработката на земята, с родовите 

хроники, фолклора, с обработката на земята и е вдъхновен от живота на село. 

Обличането на улицата с винили, което се прави за първи път в България, е 
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иновативният момент, с който искахме да привлечем вниманието на младите хора и те 

да опознаят историята на градинарството. 

 

 Фестивал „Ден на кокошата чорба” - общински фолклорно-кулинарен празник в 

село Козаревец 

 

Празникът „Ден на кокошата чорба” е една от многото кулинарни прояви, които 

съпътстват кулинарните дни в община Лясковец . 

 По традиция съревнованието за най-вкусна чорба от домашна кокошка протича в 

първата събота на септември - след Малка Богородица.  Огнищата с казаните ще къкрят 

на 8 септември, неделя, още в ранни зори. В маршрутите, начертани от кулинарни 

фестивали в страната, влезе Денят на кокошата чорба в Козаревец.  

Над 250 участници се събират, за да готвят и да представят българския фолклор. 

Традиционно публичното готвене на кокоша чорба събира майстори на българската 

гозба от близките населени места, както и фолклорни самодейци.  

 

 Празник на картофа – село Добри дял 

 

Кулинарни творения с картофи, отгледани в Добри дял, предлагат  на трапезата 

майстори кулинари. Снежни топки, бонбони от картофи, картофена салата, руска 

салата, хапки, пияни картофи, надупени картофи, палачинки от картофи, няколко вида 

торти бяха подредили участниците в празника на дългата трапеза. Салати, супи, 

предястия, ордьоври, основни ястия и сладкиши представиха сръчните майсторки-

кулинарки от Добри дял. Невероятни ястия като руло от картофи, пържено пюре, 

мъфини и разнообразни фигурки като прасенца, гъбки, розички, сърца и какво ли още 

не, бяха подредили по трапезите сръчните домакини. В деня на картофа, инициаторите 

на празника подготвят  кулинарно съревнование, в което участват всички ястия. 

 

 Фестивал на житената питка – гр. Стражица 

 

Фестивалът на житената питка се провежда всяка година на 16-ти октомври – 

Световния ден на прехраната и хляба. Фестивалът се организира в гр.Стражица, родния 

град на Ангел Каралийчев. 

В рамките на събитието протичат няколко конкурса за възстановка на народни обичаи: 

„Никой не е по-голям от хляба“, надпяването „С питка на мегдана“, демонстрации на 

клуба по борба „Храната прави борбата“. 

Провеждат се ежегодно конкурси за най-добро ясние, направено от брашно. Има и 

богата фолклорна програма, като тази година ще участват 20-30 фолклорни формации и 

самодейни състави за представяне на автентични обичаи, песни и танци характерни за 

региона под мотото „Да съхраним родното в бъдното”. 

Изложението се провежда на централния площад, общината е подсигурила щандовете, 

на които изложителите показват традиционни за българската трапеза хлебни и 

сладкарски изделия – погачи, краваи, баници, козунаци. Условие за участие в 

конкурсната програма е при аранжирането на щанда да се пресъздадат чрез различни 
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елементи народен обичай или местен празник, в който питката участва като символ. 

Технологичният процес на производството на хляб също може да се представи чрез 

подходяща презентация. Една от атракциите на изложението е гигантска питка с 

диаметър 1,20 м, около която ще са наредени 16 малки погачи, символизиращи датата 

16 октомври, произведена от местния хлебозавод. Богата концертна програма на местни 

самодейни състави и много изненади ще съпътстват празника. 

 

 Традиционен Празник на баницата в село Ново Градище 

 

Почит на най-българското ястие – баницата. В празника с конкурсен характер журито 

определя  най-добрите майстори в две категории – солена и сладка баница. 

 

Празниците и фестивалите, посветени на храни и напитки, не са ограничени нито 

географски, нито времево, а може да се каже, че имат определена хронотопна 

тоталност. Хронотопът, като единство на време и пространство, се използва от мен в 

съчетание с тоталност, за да разкрия важната характеристика – че изследваните 

празници нямат конкретно време от годината, в което да се случват.  

 

Празниците и фестивалите, честващи храни и напитки, се организират най-вече в 

селски или в градски райони, в които населението се занимава предимно със земеделие 

или е имало в миналото си подобен тип наследство. 

 

В повечето случаи празниците се случват в централно за града или селото място. Към 

празничните топоси спадат сградата на читалището, градските паркове и централните 

площади и мегданите, но също така и други пространства, които се маркират като 

знакови. Това може да са музейни и читалищни сбирки, които да представят 

определени аспекти от кулинарното знание и традиция.   Включването на посещение на 

музейни и етнографски сбирки като част от фестивалните програми спомага за 

разбирането на специфични култури, занаяти и кулинарни практики. 

 

Паметници и места, свързани с честваното на знакови за наследството личности, също 

стават част от празничното пространство. 

 

Вплитането на по-стари традиции в новата кулинарна празничност се наблюдава и в 

контекст на нови употреби на фолклорната и религиозната календарна обредност. 

 

Пример за това е Националният събор на овцевъдите, който се провежда на поляните 

край Петропавловския манастир близо до град Лясковец. 

 

Съборът има за цел да събере занимаващите се с овцевъдство и производителите на 

млечни продукти. В няколкодневното събитие се вплитат елементи от традициите 

около Гергьовден, но главната цел е да се осъществи среща между производителите, да 

се представят поминъкът, местните породи и млечни и месни продукти. 
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Спецификите на тази нова кулинарна празничност могат да бъдат разгледани през 

включените събития и действия, които формират фестивалните програми. Кулинарните 

празници в България съчетават в себе разнородни елементи, като преплитат 

традиционната празнична обредност с нови интерпретации и форми на колективно 

празнуване.  

 

Те заимстват от начина, по който се случват съборите, курбаните, панаирите, 

концертите и фермерските пазари. 

 

В програмата им се включва както песенна и танцова фолклорна програма, така и 

богато многообразие от други музикални и танцови жанрове. 

 

Съществени елементи от фестивали и празници, посветени на храните са: кулинарните 

демонстрации и дегустации, артистични ателиета, работилници, представяне на 

занаяти, преиграване на ритуали, ревюта, конкурси, игри, томболи и други. Цели се да 

се задоволят интересите и нуждите на по-широка публика, но най-вече – да се покаже и 

изкаже връзката на селището с традицията, която представя. Това се случва чрез 

вербализация, визуализация (визуални символи и демонстрация на наследството), 

преиграване (театрализация) и не на последно място – чрез консумацията на 

кулинарния продукт, който се чества. 

 

Общността, която чества даден продукт или ястие, се представя като носител и пазител 

на дадени технологични, екологични, кулинарни или като цяло културни специфики, 

които тя заявява и представят на и чрез празника. Официалният дискурс се възприема 

от участниците и те го доразвиват чрез личните си истории и по свой начин защо и как 

се свързват с чествания символ. 

Тяхната лична интерпретация на официалния дискурс се вербализира както в 

комуникацията им един с друг, така и във взаимодействието с външните 

(посетителите). Често на празниците и фестивалите на храни „местните“ продават своя 

продукция, домашни храни и зимнина. Така те влизат в директен контакт с 

посетителите и получават своя „трибуна“ да заявят идентичността си, да покажат опита 

и знанията си. 

 

Празниците, посветени на храните и напитките, са пример за патримониализация на 

аграрни продукти, кулинарни традиции и технологии. Този тип събития налагат 

местните кулинарни знания за природата като уникални за определена локалност и така 

дефинират района като притежаващ своя кулинарна традиция и специфична 

екосистема.  

 

Дейностите от фестивалните програми не само привличат туристи, но също така 

обслужват целта заявената локална идентичност да бъде призната, приета и разпозната.  

 

Кулинарните празници са своеобразна популяризация на регионите, в които се случват; 

на аграрното знание, чиито носители са местните; на наследените кулинарни традиции, 
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които все още се съхраняват. 

 

Към считаните за традиционни храни се добавя стойност – едновременно маркер за 

регионите, но се задава също и възможността те да бъдат комерсиален продукт. 

Събитията, посветени на храните, се включват в процесите на формиране на локална 

идентичност и наследство чрез насърчаването на гордостта на местните, че именно те 

са притежатели и пазители на нещо ценно. 

 

Тази гордост на пазителите на наследството, както стана ясно има нужда от своето 

подхранване и аргументиране, както за общността, така и за външните на нея. Храните 

и аграрните продукти получават своята валоризация чрез посвещаването на публични 

чествания, който да ги представят като свързани с даден колектив и определена 

територия. Празниците и фестивалите, посветени на храните задействат различни 

актьори, които да аргументират наследството – читалищни дейци, местна 

администрация, производители, национални и международни бизнес компании и 

туристически фирми, доброволци, посетители, журналисти и други.  

 

Както времето и пространството на случване на фестивалите не е случайно, така и по-

общо погледнато, селищата, в които те започват да се организират, също не са случайно 

избрани. За да се случи фестивал на дадено място, необходим е процес по 

аргументиране на три взаимно свързани корелации, които да покажат свързаността на 

конкретната територия, заявените традиции и обитаващите тази територия.  

 

Това най-често се случва чрез аргументиране на връзката на обитаващите с това 

конкретно населено място (с тази територия), най-често чрез митологизации и 

исторически реконструкции. Тази връзка се търси колкото се може по-назад във 

времето.  

 

Тази връзка с територията, която обитаващите я заявяват, се съчетава също с още една 

паралелна аргументация на живеещите на тази територия като носители на специална 

традиция, която е специфична за това населено място. Самата територия също се 

представя като най-доброто, най-благоприятното, по някакъв начин биологичното 

пространство се аргументира като свързано с качеството на хранителното наследство.  

 

Така природно (територията), социално (общността) и културно (кулинарните знания, 

практики и технологии) оформят това, което може да се определи като еко-социо-

културна конструирана локалност.   

 

Глобално срещу локално. 

 

Като основни елементи от фестивалите се налагат нови елементи на масовата култура, 

като кулинарните конкурси, панаирите на занаятите, конкурсите за красота, но също и 

класически такива, като фолклорни програми, борби и веселия за малки и големи. 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

 
                                                     “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на 

уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от 

общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 

72 

Така местните сами заявяват новото честване като своеобразно продължение на вече 

съществуващи по-стари колективни традиции, но и включват иновативни за 

общностното празнуване елементи. Важно е да се отбележи, че самите организатори и 

местното население често дефинират новите събития като фестивали, но също така се 

използва и „празник“ като определение за това колективно честване. 

 

Друга заявка, която организаторите на фестивалите на храните правят, е тази за 

популяризирането на локални продукти и устойчивост, не само на традициите, но и на 

региона. Това намира израз и в програмите на кулинарните фестивали, които включват 

също семинари, конференции, социално ангажирани артистични прояви, в които се 

повдигат въпросите за традициите, локалното знание, наследството, 

биоразнообразието, устойчивото местно развитие.  

 

Подобно говорене е част от международните, националните, регионалните и локалните 

политики, което означава, че фестивалите следват разбирането за употребите на 

културното наследство и културата в стратегиите за местно развитие. Акцентът върху 

локалното наследство обаче задава и един антиглобализъм, в който локалните 

специфики се извеждат на преден план в контраст с глобалните културни модели.  

 

Честването на аграрни традиции и технологии в самата своя същност може да се 

приеме за опозиция на индустриалното производство и масовата консумация на храни. 

 

Противоречието между локално и глобално се забелязва и във включването по места на 

фестивалите като механизъм за развиване на алтернативен, селски или кулинарен 

туризъм. Така местни културни ресурси се приобщават в глобалните туристически 

процеси и новите световни стратегии за устойчивост на селските райони. 

 

Именно тази двойствена същност на фестивалите рефлектира и върху функциите, които 

те изпълняват. От една страна, чрез активизирането на стари знания, практики и 

технологии те обслужват представянето и опазването на локалните продукти и 

традиции. От друга страна, чрез презентацията на локалното кулинарно и културно 

наследство то не само се популяризира, но също така и се комерсиализира. 

 

Фестивалният формат на представяне на местните кулинарни традиции, макар и тук да 

беше представен в неговия български контекст, се мисли като част от процесите на 

изграждане на локални идентичности, които черпят ресурсите си от това, което се 

привижда, реконструира и аргументира като локално наследство.   

Празниците и фестивалите на храните могат да бъдат от изключителна важност за 

изграждане на споделена колективна идентичност и укрепване на общности, но те биха 

могли да се приложат и като стратегически инструменти в локалните и национални 

политики. Локалната гордост, които кулинарните празници изграждат, съчетана с 

възможността за поминък, който се основава на кулинария, местни растителни и 

животински продукти, несъмнено са фактори, които могат да повлияят на 

миграционните процеси. 
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Празниците и фестивалите на храните са и платформа за популяризиране в страната и в 

чужбина на характерни за различни български села кулинарни традиции, хранителен 

продукт или технология.   

Те не само се валоризират като част от традициите, с които дадена общност трябва да 

се гордее. Нещо повече, местните аграрни култури, кулинарни знания и умения 

започват да функционират като дефиниращи локалността 

IV. ЗАНАЯТИ И ТРАДИЦИОННИ ПОМИНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ. 

 

Нематериалното културно наследство е израз на културното многообразие на 

различните народи и етноси на определена територията и основен фактор за 

сближаване, културен обмен и устойчиво развитие. 

 

Нематериалното културно наследство може да има и материален характер, като тук се 

включват - материали, костюми, книги, които са свързани с бита на всеки човек. 

Към културното наследство според ЮНЕСКО се причисляват и знанията и уменията, 

свързани с традиционните занаяти. 

 

Усилията по опазването на нематериалното културно наследство се открояват ясно при 

честването на всички традиционни български празници и инициирането на своеобразни 

занаятчийски културни дейности. Запазването на традициите, бита и обичаите са 

основен приоритет на за развитието и популяризирането на нематериалното ни 

културно наследство и за двете общини на територията на МИГ. 

 

1.Занаяти и изкуства. 

 

И до днес по време на различни културни мероприятия се дава възможност на 

самодейци да демонстрират изработените от тях предмети или отгледаната земеделска 

продукция, което е добра практика, която следва да придобие по-широка популярност 

на територията на МИГ като се насърчи участието на местните самодейци в различни 

изяви, пряко насочени към популяризиране на стари местни занаяти, земеделски 

практики, традиции и обичаи. 

 

В широк смисъл визуалните изкуства включват и художествените занаяти и културното 

наследство, които се развиват като самостойни сектори, а архитектурата и дизайнът са 

творчески индустрии със собствен облик. 

 

Традиционните занаяти и домашни дейности използват най-често местни суровини и 

материали за направата на предмети, свързани основно с дома, храната, облеклото, 

селищното устройство. Продуктът, който създават традиционните занаяти и домашни 

дейности е с относително дълъг живот във времето. В по-честия случай отделния 
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предмет, направен от занаятчията или в условията на домашното производство, се 

използва от няколко поколения наред.  

 

Така сътвореното по своеобразен начин, макар и косвено, “пренася” във времето 

познанията на предците, свързани със създаването му, но – което е по-важно, директно 

и активно участва в живота (на семейството, на рода, на отделната група) чрез 

естетико-художествените  специфики на формата и украсата си. По този начин 

определени естетически и художествени възгледи и концепции, заложени в отделния 

предмет, “живеят” дълго във времето, участвайки същевременно в изграждането на 

възгледа за красиво на поколения наред.  

 

Не на последно място, попаднали в дома,  предметите, създадени от традиционните 

занаяти и домашни занятия  дълговременно участват в изграждането на познания и 

умения за мястото и ролята на естетическото в живота, чрез конструирането на един 

цялостен “микрокосмос”, какъвто е материалния свят на предците. 

 

Законът за занаятите урежда условията и реда за упражняване на занаят. Целта на 

закона е стимулиране развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за 

разгръщане на предприемчивостта, защита на интересите на занаятчиите и защита на 

потребителите на занаятчийски услуги. 

 

Занаят е дейност за производството на изделия и/или предоставянето на услуги по 

занаятчийски начин. Предприятието за производство на изделия или за предоставяне на 

услуги е организирано по занаятчийски начин. 

 

Съгласно Закона за занаятите, те биват развивани в следните категории: 

 

 Народни художествени занаяти 

 

- Художествена обработка на кожа 

- Изработване на изделия от кожа 

- Изработване на накити 

- Изработване на изделия от ковано желязо 

- Художествено леене 

- Звънчарство 

- Ножарство 

- Изработване и ремонт на старинно оръжие 

- Везбарство 

- Художествено плетиво 

- Изработване на национални кукли 

- Изработване на художествена керамика 

- Грънчарство 

- Художествена обработка на дърво и дърворезба 

- Изработване на художествени тъкани 
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- Гайтанджийство 

- Изработване на национални костюми 

- Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти 

- Художествена обработка на камък 

- Бакърджийство (медникарство) 

- Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство 

- Ръчно килимарство 

 

 Други: 

 

- Леярство на камбани 

- Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло 

- Рисуване и гравиране върху стъкло 

- Ръчно книговезване 

- Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях 

- Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й 

- Часовникарство 

- Гравьорство 

- Изработване на камини, кахлени печки 

- Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи 

- Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини 

- Коминочистене 

- Тенекеджийство 

- Калайджийство 

- Ковачество 

- Изграждане на кладенци 

- Каменоделство 

- Точиларство 

- Ключарство 

- Бъчварство 

- Коларство 

- Кошничарство, изработване на рогозки и метли 

- Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство 

- Седларство и сарачество 

- Обущарство 

- Шапкарство 

- Въжарство 

- Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия 

от захарен сироп 

- Вулканизация 

- Поправка на велосипеди 

- Шивашки услуги 

- Тапицерство 

- Ръчна изработка и ремонт на мебели 
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- Ръчна изработка на табели и реклами 

- Фризьорство 

 

Народният занаят се отнася до предмети, които са изработени с помощта на 

обикновени импровизирани материали и прости дизайни. Народните занаяти са 

разнообразни в своите творчески дейности, продуктите се правят със собствени ръце и 

най-често от естествени материали или близо до тях (дърво, тъкани, метал и др.). Този 

вид дейност се е формирал от домашния занаят, когато са били направени необходими 

предмети от бита. Подобно на изкуството, народните занаяти се развиват в зависимост 

от културата и  религията . 

 

Народните занаяти са символи на трудолюбието и изразители на естетическите идеали 

на българите. 

 

Българските традиционни занаяти и домашни дейности създават предмети и 

произведения, чиято стойност се оказва впечатляващо устойчива на силата на времето. 

За направата на различните изделия българите и българките са използвали местни 

суровини и материали, като произвежданото е било с изцяло практическа насоченост. 

Днес здравината и качеството на сътвореното от неуморните ръце на майсторите – 

занаятчии и жените – домакини все така не спира да радва и удивлява. Предметите се 

отличават с висока художествена и културна уникалност, с което лесно се обяснява 

тяхната непреходност. Всяка една творба е своеобразна плетеница от различни 

художествени концепции, имали важно значение за формиране на естетически 

критерии на поколения наред българи. 

 

Творенията, родени от традиционните и домашни занятия, имат дълготраен принос в 

разширяване на представите за мястото и ролята на красивото в бита на българите. Те 

образуват един балансиран „микрокосмос“, в който са се простирали измеренията на 

материалния свят на нашите предци. 

 

Предметите, произхождащи от домашните дейности, първоначално се създават от 

нуждата за задоволяване на ежедневни човешки потребности. Постепенно обаче те 

започват да засенчват продукцията на занаятчиите. 

 

В миналото българите са били земеделски народ. Земята, която обработвали, ги 

дарявала със своите плодове и ги изхранвала. За да осъществяват обаче своите 

ежедневни дейности, те се нуждаели от инструменти и инвентар, които не можели сами 

да направят. Така възникнали различните занаяти, отговарящи на нуждите и търсенията 

на хората. Повечето български занаяти са имали задачата да улеснят работата на полето 

или домакинските задачи на жената. Но имало и такива, които съчетавали прагматизма 

с естетиката и доставяли красота в трудното ежедневие. 

 

 Традиционни занаяти на територията на община Стражица  са: 
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 ковачеството и ножарството – с. Камен; 

 

Ковачеството - съвършенство, родено от огъня. В края на IX и през X век от селското 

стопанство се отделили много занаяти – железаро-ковачество, грънчарство, тъкачество, 

шивачество. 

Практикуван от дълбока древност, ковачеството е в основата на човешкото развитие. 

Старите хора казват, че преди да сътвори света Господ е създал този занаят, защото 

навсякъде трябват гвоздеи — да се кове и да се гради. Трябват лопати, мотики и казми 

— да се копае и оре земята. Трябват петала — да се подковават животните. Трябват 

брадви — да се секат дърва. Трябват тесли — да се правят каци и да се градят къщи. 

Трябват ножове за всичко. Ковачеството е останало като дарба на човека. 

Зараждането на занаята в дълбока древност, е обуславено от необходимостта от 

изделия за бита и полето. Научно установено е, че развитието на средствата за 

производство при различните занаяти у нас през Възраждането е тясно свързано с 

постиженията на ковачеството. Благодарение на ковачеството се дава тласък на 

развитието на селското стопанство и занаятите, тъй като майсторите ковачи са 

осигурявали голямото разнообразие от селскостопански инвентар и занаятчийски 

инструменти. Много бързо ковачеството се превръща в едно от най-бързо 

усъвършенстващите се производства, което придвижва напред и другите занаяти. 

Логично, след като ковачеството е един от най-древните занаяти в битието на човека, 

ковачът е една от най-древните професии в битието му. Основните материали, с които 

ковачът работи, са металите – желязо, чугун, стомана, бронз, мед, благородни метали. В 

миналото ковачът е правил и ремонтирал всички сечива от желязо, необходими за 

стопанството и другите занаяти, за градеж на къщи, разнообразните предмети, 

използвани в домашния бит – прибори за огнището, свещници, катинари, подковаване. 

 Коването е основното техническо действие, което ковачът извършва върху материала. 

Ръчното свободно коване включва действия като сплескване, изтегляне, пробиване на 

отвори, закаляване, насичане на орнаменти върху метала, набиване на релефни форми, 

ковашко заваряване. Но освен да коват металите и да ги обработват с нагряване и 

охлаждане, с което всъщност се осъществява процеса закаляване, ковачите могат да 

отливат метали във форми, като изработват по този начин заготовки, да щамповат, да 

изтеглят и т.н. 

 

Ножарство: Ножът се е превърнал в неразделна част от човешкия бит, предмет, 

съпътстващ ни през целия живот. Той може да бъде домакински, ловен, армейски, 

ритуален, сувенирен и т.н… Изработването на качествен нож изисква солидни умения 

и майсторлък. Занаятът присъства и е уважаван в редица култури по целия свят. 

Ножарство е занаят за изработване на различни видове ножове, ками, ятагани, 

бръсначи, саби, ножици. 

Развитието на занаята е свързано с абаджийството, терзийството, кожухарството и 

животновъдството. 

Ножарството е вид ковашки занаят за производство на хладни оръжия, домакински 

ножици и ножове, малки сгъваеми ножчета, бръсначи и др. Всеки българин е имал 

собствен нож, който винаги носел със себе си – за да си помага в работата, за 
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самозащита в тежки времена и т.н. Ножовете се правят по специална технология. Така 

например според правилата на Габровския ножарски еснаф габровските майстори били 

задължени във всеки произведен нож да влагат и стомана, освен желязо. Така техните 

изделия били едновременно и здрави, и еластични. 

 

 бъчварството – гр. Стражица, с. Владислав, с. Бряговица; 

 

От траките до днес, един от основните поминъци в България е отглеждането на грозде и 

производството на вино. Цялостният процес за изработването на бъчви или бурета 

изисква предварително подготвени сухи дъбови, черничеви или акациеви дъски. Първо 

те трябва да се уеднаквят по дължина, да се изрежат и с помощта на специален шаблон  

да се пригаждат една към друга. По този начин се определя желаната вместимост на 

съда. Така пригодени всички дъски се прикрепят наредени в специален калъп, 

обхващат се с телено въже по външния обиколен перваз на бурето и се опалват с огън. 

С помощта на бъчварската стяга се свива въжето до нужното прекривяване (извиване) 

на дъските във формата на дъги, по които бъчварят веднага нахлузва обръчи. До 

началото на миналия век обръчите са правени от цепени лескови пръти, а след това са 

заменени с железни. Най-голямо приложение намира дървесината на ДЪБА / става 

въпрос за белият дъб/, другият вид дъб-червеният( т.н.-цер )се използва в 

строителството. 

Буковата дървесина се използва за бурета за съхранение на гъсти течности/т.н. – 

пулп/,например гликоза, пчелен мед и т.н. Дървесината на акацията се използва за 

направа на дребни сувенирни стругувани изделия. Черничевата дървесина се използва 

за направа на малки буренца за ракия. МУРАТА се използва за направа на КАНЕЛКИ . 

 

Термини в бъчварството: 

 

# Вместимост – количеството на даден продукт в килограми което може да се побере в 

обема на бъчварският съд. 

# Обем – вътрешното обемно съдържание в литри вода при температура =40 C 

 

# Корем – средната най-издута част на буретата и бъчвите. 

# Фрош – профилът които се дава на челата на дъгите на бъчварският съд. 

# Фаза –  наклоненото скосяване на дъските образуващи дъната на бъчварският съд, 

различават се вътрешна и външна фаза. 

# Вътор – жлебът изрязан близо до челата на околните дъги от вътрешната страна на 

бъчварският съд ,по цялата окръжност в която лягат дъната. 

# Щосване – стесняване ширината на дъгите, чрез наклонено изрязване на тесните им 

страни –това дава възможност да се образува правилната издута форма на бъчварският 

съд. 

# Калемене – изтъняване периферната част на дънната ,за да прилепнат плътно във 

вътора => това е следствие от направата на вътрешна и външна фаза на дъната. 
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# Герник  – това е сводовата кривина на дъната/издутината е навътре/-използва се при 

големи стационарни бъчви и кадуси. Използва се за да се преразпредели 

хидростатичното налягане към въторният сектор. 

# Врана – кръглият отвор върху една от дъгите на корема на бъчвите. 

# Щик  стесняване на ширината на дъгите, от средата към краищата при което се 

получават бъчви със стабилна форма и обем.   Щикът  се изразява със съотношението 

# Тяло – нарича се скелетът на бъчвата образуван от околните дъги пристегнат с 

обръчите. 

# Главник – крайният най-широк обръч пристягащ, края на дъгите към дъното в 

мястото на вътора. 

 

 дърводелство – с. Царски извор; 

 

Дърводелството е занаят, в който основната извършена работа е рязане, оформяне и 

монтаж на строителни материали по време на строителството на сгради, кораби, 

дървени мостове, бетонен кофраж и др. Дърводелците традиционно са работили с 

естествено дърво и са извършвали по-груби работи като рамкиране, но днес се 

използват и много други материали  и понякога по-фините занаяти на производство на 

шкафове и мебели се считат за дърводелство. 

Дърводелците обикновено са първите и последните работници на работния обект. До 

края на 19-ти век дърводелците обикновено са оформяли сгради с греди; сега тази 

старомодна дърводелска конструкция се нарича „рамкиране на дървен материал“. 

Тъй като дюлгерите се занимавали само със зидарство и мазачество, се наложила 

нуждата от други майстори, които да довършват строежа - дърводелци. Те се 

занимавали предимно с дограми - врати и прозорци, правели мебели в къщите - 

столове, маси, легла, гардероби, украсявали таваните с дърворезба. Някои от 

дърводелците правели дори гайди през свободното си време, други ковали дюшеме. 

В началото работели само с ръчни инструменти, а по-късно някои от тях си закупили 

машини - планя, банциг. 

 

Благодарение на горските ресурси би могло да се реабилитират традиционни за района 

занаяти като бъчварство, дърводелство, а също и билкарство и гъбарство. 

 

 Традиционни занаяти на територията на община Лясковец са: 

 

 Плетене на совалкова (брюкселска) дантела 

 

Занаятът не е лесен. При изработката й, в зависимост от модела, се използват различен 

брой совалки. 

Техниката на изплитане при брюкселската и калоферската дантела е една и съща. 

Различни са моделите, които създават калоферки и които са вдъхновени от местната 

природа – претворяват се например розата, дъбовия лист, житния клас. 

Дантелата присъства в модерни колекции и официални облекла, с дантела се правят 

картини и произведения на изкуството. 
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Совалковата дантела в България се изработва на  цилиндър, върху който се поставя  

модел. Моделът е нарисуван върху хартия и се закрепва на цилиндъра с карфици. 

Самият цилидър стои на статив. Конеца за направата на дантелите се навива на дървени  

совалки. В България обикновено се работи със совалки, съставени от две части: сърце и 

палте. Конецът се навива на сърцето и се покрива от палтето, за да не се  зацапва по 

време на работа. 

В горната част на сърцето има пъпка, около която конеца се заклупва и по време на 

работа при леко дръпване се отпуска. За направата на дантела се използват различни 

конци-памучни, ленени, копринени, синтетични и др 

Вече се работи с много цветове различни дебелини на конците като всеки майстор 

влага собствените си виждания при изработване на дантелите процеса на изплитане на 

дантелата конеца се прикрепва към модела с помощта  на карфици. 

лед като дантелата е готова може да бъде колосана и  да се свалят карфиците. В 

работата си  майсторките използват напръстник, кука ,ножица. 

 

 Винарство и винарство 

 

Доброто местоположение и благоприятният климат, способстват от дълбока древност в 

Лясковец, като основен земеделски отрасъл да се развива лозарството. Освен за износ 

за прясна консумация, гроздето се използва и като основна суровина във 

винопроизводството. 

Винарството е един от най-старите занаяти на лясковчани, които през 1863 г. образуват 

дружество "Пчела", чиито последователи в средата на ХХ век, пленени от магията на 

шампанското, кавата и просекото, първи започват производството на естествено 

пенливи вина в Бълггария. 

Винпром "Лясковец" е едно от най-старите и предпочитани места за провеждане на 

винени дегустации за туристически групи и индивидуални туристи. Тук ще имате 

изключителната възможност да дегустирате естествено пенливи вина, пенливи билкови 

вина, газирана шира, десертни вина, пелин, сухи бели и червени тихи вина от различни 

реколти, колекционни и енотични вина и от най-добрите български ракии. Интересни 

са експонати от музейната сбирка, римската преса за грозде и артефактите от историята 

на избата. 

Лозарството е познато в българските земи от най-дълбока древност. 

Обработката се извършва с няколко вида земекопни сечива в зависимост от местната 

традиция и вида на почвите. 

Когато гроздето узрее, стопаните слагат по лозята си сламени плашила за прогонване 

на птиците, които нападат гроздовете. 

Гроздоберът е през септември. Кръстовден (14 септември) е наречен още 

Гроздоберник, защото е началото на брането на грозде. 

То продължава 20-30 дни. Подготовката за него започва около месец по-рано. Лозарите 

почистват избите и всички винарски съдове. Бъчва, която ще се използва за първи път, 

се попарва с вряла вода, раздънва се, измива се с течаща вода и се оставя да изсъхне на 

слънце. За да отстранят миризмата на мухъл от старите бъчви, ги пълнят с вода, в която 

са варени дюли или смокини. 
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За гроздобер се използват различни по големина и форма дървени съдове и кошници: 

върбова кошничка с дръжка, елипсовиден лозарски кош от лескови пръчки, 

фута(футия) от дъбови дъги, която може да се носи на гръб, кадос, кораб, направен от 

дънер, шарапана от топола. Колите за гроздобер имат по-големи и стабилни оси и 

колела от колите, предназначени за други товари. 

В гроздобера участват няколко категории работници: арабаджии (колари), кесаджии 

(берачи) и футаджии (носачи). 

 

 Художествено плетиво и изработка на плетени дрехи 

 

В тесен смисъл „плетене“ е преплитане на нишки посредством оформяне на бримки 

като основни градивни елементи. По този начин се изработват почти всички видове 

плетива към традиционните носии, използвани главно като принадлежности за обуване, 

покриване на ръцете, декорация на дрехи и тъкани за домашна уредба и употреба. 

Основни материали за плетивата са нишки от растителен или животински произход. 

Традиционните български плетива са предимно от вълнена прежда. Копринените 

нишки се използват за декоративни плетива. Памучната прежда навлиза в плетивото 

едва в по-ново време. Един от най-старите и широко прилагани начини на плетене е с 

една кука или игла в прави редове по цялата дължина на плетивото двупосочно – 

отиване и връщане. Така се оформя фигура с различна плътност и различни 

декоративни качества. Почти повсеместно разпространение има плетенето с пет куки в 

околовръстни редове, което дава възможност по гъстата мрежа и равномерни бримки 

да се създаде орнаментика при чорапи и накрайници, която се свързва с орнаментиката 

на шевици и тъкани. 

 

 Абаджийство и терзийство 

 

Тъкането на шаяци и аби е важна част от етнографията на България. В миналото то е 

тясно свързано с поминъка на населението, като един от постоянните домашни занаяти, 

силно развити както в североизточната част на родината ни, така и в цялата страна. 

Изработването на аби, шаяци, ямурлуци - абаджийство е известно. То е  облекло на 

българите, състоящо се от груби домашни платове, наричани аби, които според 

неговите думи- заместват в голяма степен овчите кожуси. 

Производственият процес на абите и шаяците е дълъг като с него са заемали не само 

майсторите, абаджии. Често с тази задача са се нагърбвали цели семейства. Започвало 

се е от стригането на овцете и разделянето на вълната по качество и се свършвало с 

тепането и боядисването на тъканта. В миналото боядисването се е извършвало както 

от бояджии, така и от самите абаджии. След почистването на плата от възли, абите и 

шаяците са се изглаждали със специални за целта машини за ютилидисване. 

От абите и шаяците шивачите, наричани терзии, са шиели най-вече мъжко 

облекло(ямурлуци, потури, копарани, долами, калци и др.), но и женски дрехи(сукмани, 

салтамарки, вълненици и др. Поради това абаджийството включва не само 

производството на аби и шаяци, но и шиенето на мъжки селски дрехи, наричано 
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терзийство. По този начин терзийството се явява неразделна част от абаджийството. 

Дори на много места в страната не се е правило разлика между абаджия и терзия. 

Характерни за терзийството инструменти били ножица, аршин (ендезе), напръстник, 

гачка (въдица), игли, копчило за телени копчета, сапунче и др. 

 

 Кожухарство 

 

В кожухарството има два технологични етапа – обработване на кожите и шиене. 

Суровите кожи преминават през продължителна обработка, докато станат готови за 

шиене и продажба. Освен накисване във вода и специални разтвори, кожите се 

саркисват откъм опаката страна за отстраняване на остатъците от тлъстини и тъканни 

влакна. процесът се осъществява посредством дъгообразен нож, наречен “коса”. 

Кожухарите, които често освен занаятчии били и търговци, шиели подплати на връхни 

мъжки и женски дрехи, кожуси, якета, шуби, габини, голаци и калпаци. При 

изработката им майсторите-кожухари си служели с дървено чукче, гвоздеи, кожухарско 

ножче, ножици, игли, дървен аршин, дрянова пръчка за тупане на кожите, чесало и 

железни и дървени гребени. 

Шиенето на кожухарските изделия първоначално е ставало на ръка, със специални 

триръбести игли, а по-късно на събирачни и шевни машини на германската фирма 

“Сингер”. 

Приложението на обработените кожи е свързано с наличието и развитието на няколко 

занаята. Кожухарство, свързан с производството на връхни кожени облекла; сарачество 

– производство на седла, ремъци, конска сбруя, юлари, хамути; чехларство 

(папукчийство) – производство на обувки и цървули; калпакчийство – свързано с 

производството на калпаци, женски и мъжки шапки от овча кожа или от кожа на дивеч. 

 

 Касапство 

 

Касапинът е лице, което може да заколи животни, да облече месото им, да продаде 

месото им или да участва в която и да е комбинация от тези три задачи. Те могат да 

приготвят стандартни разфасовки от месо и птици за продажба в хранителни 

предприятия на дребно или на едро.  

 

 Кираджийство 

 

Един от най-старите занаяти – кираджийството (превозване на стоки срещу заплащане 

– кирия). В древността пренасянето на товари през Балкана е ставало предимно с коне. 

Така с течение на времето кираджийството се  е превърнало  в едно специфично 

занимание, даващо поминък на много хора. В миналото лясковчани широко 

практикуват кираджийството и превозват търговски товари между Стара планина и 

река Дунав. 

 

 Кошничарство 
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За развитието на кошничарството допринасят някои от традиционните занаяти и 

поминъкът като лозарство, кираджийство и др., при които кошничарската продукция 

намира широко приложение. 

Нужните инструменти за изработката на кошници са малко на брой – балтия за 

отсичане на прътите, желязо за разцепване на лесковите пръти или още наричано 

„цепило“ или „рукан“. То има г-образна форма с рамене 18-20 см всеки, едно от които 

служи за дръжка, а другото е резец. Дръжката е куха, за да е лека. Острието на резеца е 

насочено към вътрешната страна. Изработката на кошничарското произведение минава 

през няколко етапа: първична обработка, опалване, цепене, предялване, плетене. 

Сламен кош – с него зимно време пренасят плявата от плевнята до дома. На една от 

плоските му страни има дървена дръжка, за да може да се носи на гръб. Хлебен кош – 

за пазене на хляба, има два вида: с кръгло или правоъгълно дъно, но винаги с капак. 

Шиник – кошница с вместимост колкото една крина , която се използва за мерене 

зърното на хармана. Яйчарска кошница – с една дъговидна дръжка. 

 

- Декупаж  и рисуване върху старинни керемиди и съдове 

 

Декупаж  в превод означава „изрязвам“ или казано с други думи изготвяне на колаж 

или хартиена апликация. 

Декупажът е приложно изкуство, при което се изрязва мотив или изображение от 

различен материал (предимно хартия, но също така и дърво, кожа или плат). След това 

мотивът се залепя или с помощта на различни техники за декупаж се прикрепя върху 

дадената повърхност за декориране (дърво, метал, плат и пр.) 

Прилага се основно върху предмет, като малка кутийка, чиния, ваза, свещ или елемент 

от обзавеждането — шкаф например. 

Декупаж техника включва такива дейности на различни декоративни елементи, който 

се произвежда изрязва снимки или чертежи. декупаж техника и има втори етап, когато 

шарката на рязане да се свързват към нещо, и всичко това се покрива с лак, давайки 

състав блясък и трайност. 

2.Занаяти при етносите на територията на МИГ. 

 

На територията на двете общини (особено в община Стражица) живеят компактни 

групи от уязвими етнически малцинства – роми от различни ромски етногрупи 

(бургуджии, хорохане-рома, миллет, рудари, калдараши, музиканти) турци и власи. В 

някои от селата те представляват мнозинство от населението, а в други са голям 

процент.  

Голямата част от тях живеят в състояние на социална изключеност, характеризиращо се 

с лошо ниво на образование, високи стойности на безработица, влошен здравен статус, 

неучастие в културния и обществения живот. 

На територията на община Лясковец за последното преброяване през 2011 година като 

жители с турска етническа принадлежност са се определили 307 човека, с ромска 

принадлежност - 263 човека, с друга принадлежност - 59 човека, други които не се 

самоопределят – 46 човека. Като 94,7% от населението в община Лясковец се определя 
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като принадлежащо към българската етническа група. Този дял е с 4,4 процентни 

пункта по-висок в сравнение със стойността за област Велико Търново и почти 10 

процентни пункта по-висок от средния дял за страната. Турската и ромската етнически 

общности са съответно 2,4% и 2,1% от населението в общината. 

На територията на община Стражица с турска етническа принадлежност са се 

определили 1758 човека, с ромска принадлежност са 456 човека, с друга 

принадлежност са 159 човека. Като 71.72% от населението в община Стражица се 

определя като принадлежащо към българската етническа група. Турската и ромската 

етнически общности са съответно 13,82% и 3,58%  от населението в общината. 

Това са предимно селата Добри дял, като делът на населението самоопределило се като 

принадлежащо към българската етническа група е 68,6% и съответно в турската и 

ромската – 15,2% и 15,1%, в село Асеново и Кесарево живеят 19% от представителите 

на ромската общност, останалата част са в град Стражица. 

 

 Бургуджийство в Стражица, Нова Върбовка и Камен 

 

За бургуджиите от Северна България днес все още не се знае почти нищо. Те са една от 

ромските групи в България, които се различават една от друга по това какъв занаят 

практикуват.  

Бургуджиите – това са ромите ковачи. 

Ако някой ги попита какво точно означава това да си бургуджия, те ще ви отговорят, че 

са „старите българи”, които някога дошли с конниците на Аспарух, когато създавал 

днешна България. Те били онези, които изработвали оръжията. 

За да докажат твърденията си те посочват два факта: днес още пазят стария ковашки 

занаят както и празнуват всички свои празници по стар стил. 

Изборът на тези населени места за пребиваване, строеж и закупуване на къщи не е 

случаен. 

Почти всички населени места, където днес живеят бургуджии, са в близост до по-

големи градове . 

Основният фактор, който в миналото повлиява на тогавашните чергари бургуджии в 

заселването, е близостта до удобен транспорт, така че изработената от майсторите 

продукция да може да се продава лесно и мъжете бързо да се придвижват до големите 

пазари в страната. 

В миналото бургуджиите са обикаляли цялата страна със своите катуни и каруци. От 1 

март те потегляли с домочадието си от село на село, където точели ножовете, мотиките 

и брадвите на местното население и продавали продукцията си. Докато мъжете 

майсторели пред катуна, който обикновено се разполагал в покрайнините на селото, 

жените обикаляли селото, афиширали пристигането на майсторите и предлагали на 

хората да им гледат на ръка , да им помагат при измазването на кирпичените стени и в 

къщната работа, срещу което местните им давали брашно, селскостопанска продукция, 

дрехи и др. 

Така жените също помагали за прехраната на семейството. Любопитен факт е, че всеки 

катун си имал „черибашия” – нещо като кмет, който бил в много близки отношения с 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

 
                                                     “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на 

уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от 

общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 

85 

кмета на селото. В случай, че нещо се случело, ромите от катуните се обръщали към 

него. 

Продукцията на бургуджиите е различна. Освен сабите, мечовете, ножовете, те 

изработват и мотики, брадви, лопати, чапички, каластирки, подкови за коне, метални 

панти за гредоред и много други специфични метални изделия за бита. 

Обикалянето по селата траело до Димитровден по стар стил, идването на който 

означавало и нахлуването на студеното време и настъпването на зимата. Там, където 

заварел бургуджиите Димитровден, там и оставали да зимуват. 

Въпреки това, занаятът на бургуджиите все още е жив. 

Днес, макар и трудно, някои от бургуджиите продължават да работят и да се 

препитават с отколешния ножарски занаят. Старите майстори предават знанията си на 

новите, като у всеки един изработен предмет си личи индивидуалния почерк. След като 

ковачите си набавят необходимите материали, те почват изработката на своята 

продукция. 

Всеки един от майсторите е устроил в своята къща майсторска работилница  в която 

има всичко нужно за изработката. В него задължително присъстват уреди като 

шмиргел, свредло, духало и др. 

Бургуджийството е занаят, който се е предавал с векове от баща на син като основно 

средство за препитание. Той крие много майсторски трикове в процеса на изработка, 

така, че в неговия край да се получи качествено изделие. 

Едно качествено изделие на бургуджийската продукция обаче не се състои само от 

метална част. От много важно значение е, например, от какъв материал ще бъде 

изработена дръжката на ножа, което зависи от неговото цялостно предназначение: за 

лов, за клане, за дране, домакински, за плодове, луксозен и т.н. 

 

 Бакърджийството и калайджийство при калдарашите в Стражица 

 

Калдараши (още и кардараши, кардераши, калдераш; от ром. calderar – „бакърджия“) е 

циганска общност. Сред българите са известни и като „сръбски цигани“. Според някои 

изследователи това е най-голямата ромска общност с численост от над един милион 

души по цял свят. Традиционната религиозна принадлежност на калдерашите в 

България е Източното православие. Калдарашите са едни от най-богатите племена от 

циганите. Техните сватби продължават с дни. Ритуалът изисква момичето да е 

девствено в първата брачна нощ. Снахата се купува от родителите на младоженеца; 

обикновено родителите на момата даряват тези пари на младото семейство по време на 

сватбата. 

Медникарството (или бакърджийството) е занаят, познат по нашите земи още от 

времето на древните траки, за които се смята, че са прочути майстори на медта. 

Бакърджийството, както и повечето занаяти, се предава през поколенията, което 

допринася за запазване на многогодишните му традиции. 

По-важни медникарски сечива, които си заслужава да познавате, са: мях, мулия, циция, 

дървени чукове, железни чукове, магаре, калеми и други. От тези листи се правят 

всички части на съда и впоследствие те се събират в едно цяло. Следва и 

дооформянето, което често се преплита и с украсата. В противен случай, бакърджията 
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украсява своето произведение едва най-накрая. Предпочитан метод е продължителното 

нагряване и начукване на медта с различни чукове, но понякога се използва шило или 

киселина. 

Медникарството се специализира в изработката на домашни съдове и църковна утвар 

или по-конкретно в тяхното профилиране. Това се дължи на ковкостта на медта и 

нейната висока топлопроводимост. Бакърджиите изработват над тридесет вида битови 

и ритуални съдове, между които са сахани (днешните им заместители са чиниите и 

супниците), свещници, чашки, джезвета, гюмове (съдове с високи гърла, използвани за 

съхранението на течности) и разбира се, казани (използвани в абаджийството, 

бояджийството и по-късно в производството на ракия и розово масло). 

 

В миналото медните съдове постепенно се налагат като предпочитан сватбен подарък, 

защото се смята, че те носят на младото семейство послание за топлота и уют. Също 

така българите вярват, че в медни джезвета се приготвя най-вкусното кафе, а греяната 

ракия в меден съд е ненадмината по своя вкус и ухание. 

 

3.Традиционни поминъци. 

 

Пчеларството е традиционен поминък за територията на община Стражица. 

 Традиции съществуват и в развитието на бубарството, вследствие на което са 

създадени черничеви гори. 

През 80-те години на територията на общината интензивно се е отглеждало етерично-

маслени култури. Климатичните условия са благоприятни за отглеждането им. 

 

Община Лясковец е известна с гурбетчийското градинарство и отглеждането на 

зеленчуци. 

С отглеждането на зеленчуци и производство на семена в миналото се занимават почти 

всички мъже в активна възраст. Първоначалните знания и умения са внесени от млади 

българи, които изпълняват трудови повинности в цариградските фурни. 

В работата си градинарите гурбетчии разработват оригинална техника в 

зеленчукопроизводството, имат принос за превръщането на градинарството от поминък 

в специален отрасъл в селското стопанство. Разработването на оригинална агротехника 

е тясно свързано и с разпространението в Европа на нови зеленчукови култури. 

В работата си градинарите гурбетчии разработват оригинална техника в 

зеленчукопроизводството, имат принос за превръщането на градинарството от поминък 

в специален отрасъл в селското стопанство. Разработването на оригинална агротехника 

е тясно свързано и с разпространението в Европа на нови зеленчукови култури. 

В града ни на 23. 09. 1976 г. е открит единственият в света специализиран Музей на 

градинарството.  

Защо именно град Лясковец е удостоен с тази чест и какви са заслугите на неговите 

жители за развитието на гурбетчийското градинарство, на организираното градинарско 

движение и като автори на учебници и помагала по земеделие разглеждаме в 

настоящата разработка. 
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В хода на разработката разкриваме ролята, мястото и значение-то на нашите предци за 

превръщането на Лясковец в център на гурбетчийското градинарство. 

Лясковец е типично земеделско селище. Поминъкът на населени-ето е земеделие и 

лозарство, а по-късно и градинарство. Постепенно градинарството става основен 

поминък на по-голяма част от жителите на Лясковец. През първата половина на 19 век 

нашите предци са вече опитни гурбетчии и разнасят славата не само в Централна и 

Източна Европа, но и в Америка и Австралия. 

Работният сезон трае от месец март до месец октомври всяка година. Гурбетчиите 

живеят заедно в едно помещение, наречено „бордей”. Лясковчани въвеждат ястъците 

като съоръжение за производство на разсад. 

В Лясковец са създадени много сортове семена на зеленчуци – лук, бамя, праз, зеле и 

други. 

Прилаганата технология се запазила до началото на уедреното зеленчукопроизводство 

– фитарии, кавали, лехи и гнезда. 

На Лясковец се пада да притежава единствения специализиран музей в света. 

Условията, трудолюбието, сръчността и познанието са основните фактори вторият 

родов корен на лясковчани след лозарството да бъде гурбетчийското градинарство. 

Именно лясковските градинари първи „изнасят” в страните на Европа знанията и 

уменията си в отглеждането на зеленчуци. Именно те разработват нов тип 

култивационно съоръжение - парници, отоплявани с оборски тор. За да могат да 

поливат по желание зеленчуците, градинарите гурбетчии разработват съоръжението 

долап - водно колело, задвижвано с животинска тяга, с помощта, на което се издига 

вода до повече от 10 метра над водоизточника. Тяхна е заслугата и за нивелирането на 

почвата, водоразделителната система с вади и напояването на растенията чрез 

засаждането им в бразди. 

България не е родина на доматите, тиквичките и патладжана, но има принос те да се 

наложат на трапезата на европейците в началото на 19 век. Заслугата е на  гурбетчиите 

от Лясковец, които пренесли тези зеленчуци от Цариград и започнали да ги отглеждат в 

градините си –  първо у нас, после в съседните държави, а накрая в Австрия и 

Германия. Постепенно произведеното от българи се превърнало в марка, която 

купувачите търсели, защото зеленчукът бил вкусен, а продавачите  – ведри и усмихнати 

за разлика от много търговци в наши дни. 

По онова време повечето зеленчуци, които днес присъстват в менюто ни – тиквички, 

грах, бамя, патладжан, моркови, чушки и домати, били почти непознати в Европа. 

Картофите били смятани за храна на бедните, а доматите  – за декоративно растение. 

Радвали им се, но не ги вкусвали, тъй като мислели, че са отровни. 

Когато българите изнесли стоката си по европейските пазари, първоначално тя била 

посрещната с  резерви, така, както днес някои гледат на брюкселското зеле и 

аспержите. 

Българите били толкова упорити и работливи, че в чужбина успели да направят добри 

пари. Всеки калфа като изучавал добре градинарското изкуство, а най-вече 

отглеждането на разсадите и прекарването на водата отивал в друг град и си е отварял 

нова градина. 
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На първо място те затворили цикъла на производство. Произвеждали сами семената си,  

правели и разсадите си. 

Правили градините си до водоизточник, като ноу-хауто им било градинарското колело, 

наречено долап, с което напоявали растенията и успявали да се преборят със сушата. 

Лясковските градинари имали и други тайни. Твърди се, че докато унгарците и 

германците поливали растенията един път седмично,  българите правели това всеки ден 

и знаели какви са нуждите от вода на всеки зеленчук. Умеели да „подмамят“ водата и 

да я закарат до края на вадата, така че живителната течност да стигне до всяко 

растение. 

Във лехите засаждали едни до други зеленчуци, които при своето развитие не си 

пречат. След пълното прибиране на един вид зарзават, веднага отглеждали друг, което 

водело до непрекъснато използване на наторената земя. Така изкарвали по няколко 

реколти. Борбата с  вредители водели като правели отвара от вид дървесна гъба. С нея 

пръскали заболелите растения. 

V. СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР В ПОЛЗА НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО И ОБЩНОСТ. 

 

Мултифондовата стратегия за ВОМР на МИГ, има целенасочени дейности за 

използване потенциала на културното наследство. 

 

МИГ „Лясковец - Стражица” принадлежи към българските селища с вековни  

традиции, които го превръщат в крепител на българския дух. В общо 20 от населени 

места на МИГ-а има работещи читалища с библиотеки. Всички те развиват и културно 

масова дейност. 

 

Цел 3 от Стратегията за ВОМР е именно в подкрепа на културното наследство:  

- Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствен бранд на база  

специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер с добавена 

стойност. 

 

Приоритет: Насърчаване на ресурсната ефективност  и използване потенциала на 

природното и  културното наследство за въвеждане на иновативни практики в 

секторите с потенциал за добавена стойност. 

 

Специфични цели: използване на местните ресурси и потенциал за местно развитие и  

създаване на добавена стойност за територията  на МИГ. 

 

Иновативната характеристика на Стратегията на МИГ Лясковец – Стражица е свързана 

с включване на мярка „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“, като нова за територията форма на използване на 

природните ресурси и културно-историческо наследство.  
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Чрез прилагането на тази мярка се цели съхраняване и развитие на местните 

идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително 

изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната 

валоризация , интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, 

популяризация и реклама. В допълнение на тази мярка в рамките на предвидените за 

финансиране по линия на ЕЗФРСР дейности се насърчава разработването на локална 

културна марка, която да интегрира  разнообразни културни ресурси и 

инфраструктурни обекти в рамките на територията на МИГ. 

1.Мерки в СВОМР. 

 

 Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и 

местната култура”. 

 

Мярката на МИГ цели съхраняване и развитие на местните идентичности /културно 

наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, 

обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация , интегрирането им в 

развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

 

Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното 

културно наследство и важността на неговото взаимно признаване. 

 

Търсене на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално 

културно наследство. 

 

Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за 

развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на територията на 

МИГ се обуславя от богато културно наследство. 

 

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на идентифицираните в 

проучванията и анализите на територията нужди, а именно финансиране на 

традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване 

на местните идентичности и тяхното развитие и предаване към следващите поколения; 

експониране, социализация и валоризация на обектите, свързани с културно 

историческото наследство; продължаване на дейностите по обогатяване на културния 

календар на територията. 

 

По мярката  се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ, които могат да 

включват една или няколко от изброените дейности и допринасят за запазване и 

заздравяване на местната идентичност и културно наследство на територията. 
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Финансова подкрепа  се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и 

подобряване на местните идентичности и култура.  

 

По мярката  се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето 

на местната идентичност и местното  материално и нематериално културно наследство. 

 

Дейностите са свързани предимно с : 

 

-  Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, 

типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, 

история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция. 

-  Организиране и провеждане на: Временни и постоянни тематични изложби 

/етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, 

занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните 

идентичности на територията;  Концерти.  

 

 Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура, чрез: 

Разработване и разпространение на филми, видео клипове или мултимедийни 

възстановки; Разработване и разпространение на информационни материали 

(брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.); Разработване и 

представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или 

предмети от традиционния бит;  

 

  Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, 

фестивали,  хепънинги, възстановки на исторически събития и др. 

 

Разходите се свеждат до: 

-  Подобренията на движимо и недвижимо имущество; 

-  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до 

пазарната цена на актива; 

-  Инвестиции в движимо материалното културно наследство и в недвижимо културно 

наследство: създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, 

етнографски и др.; информационни дейности, свързани с популяризиране на 

материалното културно наследство;  инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на 

сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна 

инфраструктура); проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране 

и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно 

наследство; провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни 

обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно 

наследство. 
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 Общ размер на финансовата помощ в Стратегията на МИГ е в размер на 233 745 

лева. 

 

По Мярката са предвидени следните индикатори: 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Източник на 

информация 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 База данни  

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 15 База данни  

Общ обем на публичния принос  Лева  233 745 База данни  

Проекти, насочени  към обекти, които са 

значими за идентичността на района  
% 100 

Мониторинг  

База данни  

Проектите предвиждат резултати, насочени 

към продукти и съхранение на местно 

културно-историческо наследство 

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, предвиждащи съвременни форми и 

начини за популяризиране на живото 

нематериално културно наследство 

% 50 
Мониторинг  

База данни  

Проекти с комбинирани дейности по опазване 

на специфични местни идентичности и 

културно наследство 

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, насочени  към задоволяване на 

потребностите на големи групи от хора 
% 100 

Мониторинг  

База данни  

Дейностите по проектите насърчават 

съвместно участие на различни социални и 

граждански групи и културни институции  

% 100 
Мониторинг  

База данни  

Дейностите по проектите пресъздават 

уникалните местни идентичности и  

културното наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в туризма. 

% 50 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, предвиждащи  минимум 2 

иновативни елемента 
% 100 

Мониторинг  

База данни 

Дял на проектите, създали капацитет на НПО % 50 
Мониторинг  

База данни 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 Мониторинг  
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База данни  

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за развитие. 
% 100 

Мониторинг  

База данни  

Проекти с устойчивост на резултатите Брой  15 
Мониторинг  

База данни  

Проекти, ангажиращи активно уязвими групи % 50 Мониторинг  

 

2.Проекти за опазване и популяризиране на местното културно наследство. 

 

 Проект „Работилница за традиционен местен бит и култура” с бенефициент 

Народно читалище „Напредък - 1870", град Лясковец. 

 

 Бюджет на проекта: 19 912.12 лева 

 Статус: в процес на изпълнение 

 Резюме: 

Проектът  „Работилница за традиционен местен бит и култура”  предвижда оборудване 

и обособяване на среда за пресъздаване на традиционен местен бит и култура, като за 

целта ще се оборудва помещение в сградата на НЧ „Напредък -1870”, в което ще се 

пренасят традиционни местни мотиви на шевица, характерна за региона, върху 

съвременни носители. Ще се брандират тениски на самодейците в читалището, които 

към настоящия момент са около 300 души. Ще бъдат изработени  и  сувенирни 

комплекти с шевици за гостуващи състави и гости на читалището. Ще се работи с 

много целеви групи от общността - това са учащи, пенсионери, хора със специфични 

потребности и етнически групи от местната общност. В тези групи е налице 

необходимост за задоволяване на различни потребности от нематериален характер и 

това са  - нови знания и умения за местните бит и култура, контакти с различни 

социални групи, социално включване, запълване на свободното време с дейности 

насочени извън интернет пространството за младите хора, нуждата от предаването на 

знания и умения от групите на пенсионерите към по-младото поколение, 

популяризиране на продукти от региона и други. След, като се обособи  работилницата 

ще се провеждат срещи, презентации, дискусии и демонстрации с целевите групи. В 

работилницата ще се презентират уникалните идентичности на територията на 

общините Лясковец–Стражица, по един нов  иновативен, съвременен  и нетрадиционен 

начин. Ще се насърчават дейности към съвместно участие на целевите групи по 

проекта, за да се осигури приемственост между поколенията, с активното участие на 

младите хора.  Ще се развива културен туризъм. 

Един нов иновативен подход за популяризирането на дейността на работилницата  е  

изграждането и мултимедийна стена на фасадата на сградата. Мултимедийната стена 

ще дава възможността на всеки гражданин, дори и не свързан с читалищната дейност да 

получава актуална информация за работата на работилницата и местните събития и 

мероприятия, които се провеждат на територията. 
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 Проект „Нашето читалище - мост между минало, настояще и бъдеще“ с 

бенефициент Народно читалище "Правда – 2010“,  село Горски Сеновец. 

 

 Бюджет на проекта: 19 995 лева 

 Статус: в процес на изпълнение 

 Резюме: 

На фона на нарастващото обезлюдяване на селата, традиционните знания, умения и 

обичаи, селската културна идентичност са сериозно застрашени. Това налага да се 

предприемат действия за съхраняване и опазване на културното наследство. Чрез този 

проект ще  се съхрани и популяризира нематериалното културно-историческо 

наследство на селото чрез развитие и прилагане на  съвременни форми и начини. С 

реализацията на проекта ще се даде възможност на младите хора да се запознаят с 

историята на населеното място и с местните традиции. По проекта сме предвидили да 

се събере и обработи документален и обществен материал и след редактиране да бъде 

издадена "История на Горски Сеновец". Включено е и проучване на  местни обичаи. В 

рамките на проекта ще подготвим представяне на един от позабравен обичай 

"Дренката-спомен от златния век! „При организирането на представянето ще включим 

децата и младежите с увреждания, посещаващи Дневния център в селото, както и 

младежите и децата от селото. Така ще ги приобщим към местните традиции. На 

представянето ще поканим много гости от общината и извън нея, както и жителите на 

селото. За разгласа на събитията ще изготвим и разлепим плакати в селото и общината. 

За информираност ще се изработи сайт на читалището, където ще се публикува цялата 

информация, за проекта и електронния вариант на "Историята" на селото и 

провеждането на народния обичай. Използвайки съвременните възможности на 

техниката ще поставим началото на създаването на един жив фонд на обичаите. При 

провеждането на обичая ще  изготвим и богат снимков материал, който ще отразим в 

диплянка, съдържаща текстови материал и снимки. Дипляната и сайта ще ни послужат 

за представяне на село Горски Сеновец. 

 

 Проект „ Фолклорното богатство на родния край“ с бенефициент Народно 

Читалище „Развитие - 1895" гр. Стражица. 

 

- Бюджет на проекта: 17 334 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

В рамките на проекта се предвижда  сформиране на фолклорен оркестър и да 

закупуване на необходимите му инструменти. Такъв оркестър е съществувал допреди 

около 25 - 30 години, но след това традицията е прекъсната. Искаме да възстановим 

тази традиция, за да запазим местния фолклор и да го предадем на следващите 

поколения. След сформирането на оркестъра и закупуване на необходимите 

инструменти, ще се извърши подготовка и изпълнение на два концерта със специфични 

за местната идентичност песни и танци  - един на територията на община Стражица и 

един на територията на община Лясковец. На концертите, освен фолклорни 
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изпълнения, предвиждаме и представяне на възстановка на един забравен уникален 

местен обичай наречен "Сивойница". Този обичай  се е провеждал в гр. Стражица за 

плодородие и добра реколта. Вече много малко възрастни хора, от града си спомнят за 

него. Чрез проекта ще се възобнови този обичай и ще се съхрани това нематериално 

културно наследство. Освен това ще бъде представено по един нов иновативен метод, 

като театрална постановка с танци и песни. По проекта ще се проведат музикални 

работилници с деца и младежи от две социални институции от територията на 

общината, с което целим да ги приобщим към музикалното изкуство. 

 

 Проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и 

популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” с 

бенефициент Община Лясковец. 

 

- Бюджет на проекта: 19 803.58 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането 

на културно-историческото наследство на град Лясковец” предоставя възможност за 

многопластово ангажиране на местната общност в съхраняване на специфичната 

местна култура, свързана с гурбетчийското градинарство и бита на лясковчани. В 

рамките на проекта ще бъдат използвани като основа вече съществуващите експозиции 

на Музея на гурбетчийското градинарство, който ще се оформи като среда за „живо” 

представяне на традиционната култура. 

Основни дейности за изпълнението на проектното предложение са:  

1. Провеждане на събитие-възстановка, свързано с гурбетчийското градинарство и 

поставящо акцента върху уникалната технология за поливане, прилагана от лясковчани.  

2. Провеждане на работилници за традиционни занаяти, обвързани тясно с местния бит 

и неговите характеристики.  

3. Демонстрации в музея, включващи предмети от експозицията с цел разчупване на 

статичното излагане на предметите от бита и осигуряване на по-висока степен на 

ангажираност от страна на посетителите.  

4. Провеждане на проучване в две направления – уникални лясковски сортове 

зеленчуци и история на лясковските градинари – съхранени спомени, които се пазят от 

местните родове. 

 

 Проект „Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-

историческо наследство в община Стражица“ с бенефициент ОБщина Стражица 

 

- Бюджет на проекта: 19 991 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Община Стражица има голям потенциал за проучване и развитие на местното културно 

- историческо наследство. На територията на община Стражица има идентифицирани 

67 археологически обекта - могили, могилни некрополи, крепости, селища от различни 
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епохи - римска, бронзова, желязна, късножелязна,  среден неолит, късен неолит, 

енеолит, Първа и  Втора българска държава. Те са разкрити при инцидентни теренни 

проучвания, като на територията на общината не са правени системни издирвания на 

археологическите обекти. Списъкът на тези обекти е неактуален и неточен. Целта на 

настоящото проектно предложение е да се извърши теренно археологическо 

проучване/обхождане на територията на общината, да се определят GPS координатите 

и границите на археологическите обекти и да се изготви  анализ /оценка/  на  обектите 

на територията, от гледна точка на възможностите за социализация и маркетинг. Да се 

придобие реална представа за археологическите обекти на територията и за 

възможностите и отговорностите на общината, относно разработването и опазването на 

тези обекти.  Проектното предложение включва  и  извършването на идентификация на 

движими културни ценности, съгласно чл.98, ал.3 от Закона за културното наследство, 

за да  станат част от обществена колекция и да могат да бъдат експонирани. Ще се 

извърши  реставрация и консервация на културни ценности.  Проектът ще приключи с 

провеждането на изложба за представяне на резултатите от проекта и експониране на 

културни ценности. 

 Проект „Проучване на Селищна могила с. Горски Сеновец, община Стражица“ с 

бенефициент Община Стражица. 

 

- Бюджет на проекта: 19 600 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Проектното предложение предвижда проучване на праисторическа селищна могила, 

находяща се в югоизточния край на село Горски Сеновец, община Стражица. Могилата 

е с изключителното значение със стратегическо разположение и е перспективен обект 

за проучване и експониране.  Въпреки  голямото  значение на този вид паметници за 

познаването на развитието на праисторическите цивилизации не само в българските 

земи, но и в Европа и Средиземноморието, нито един от тези изключителни паметници 

на територията на България не е експониран. Проучването и по -нататъшното 

експониране на внушителния профил на тази   праисторическа могила с мощни 

културни пластове от 5- 3 хил. Пр. Хр, както и адекватната  и популяризация, биха 

довели до увеличаването на туристическия пътнически поток в общината, тъй като това 

ще бъде единствения обект от този тип експониран в България. 

 

 Проект „Обичаите и традициите през поколенията“ с бенефициент СДРУЖЕНИЕ 

"НАСТОЯТЕЛСТВО "ШАНС ЗА ВСИЧКИ - СТРАЖИЦА 2006 " 
 

- Бюджет на проекта: 10 000 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Идеята за проектното предложение е ученици от клуб "Краезнание и традиции" да  

съберат спомени от по-възрастните членове на фамилиите за обичаи, традиции, 

ритуали и известни личности от родния край - град Стражица и околните села.Тази 

информация  ще се  систематизира и  представи по съвременен и иновативен начин 
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пред младите хора и жителите. Като по - детайлни данни се съберат за обичая 

"Лазаруване" в град Стражица, за да могат децата да го пресъздадат. Лазарки не са 

обикаляли по домовете на стражичани от  50 години  и ако не възродим тази традиция, 

тя ще бъде забравена. Желанието е да се възроди обичая, защото той е свързан с 

младите хора, по - точно младите момичета. А те най- сигурно ще го предадат  и на 

следващите поколения. 

 С изпълнението на проектното предложение ще се събере и систематизира 

информация за празниците, обичаите, традициите, известните личности, която ще бъде 

поставена на информационен киоск и всички, които се интересуват ще могат да я 

използват. Ще пресъздадем и обичая "Лазаруване" с децата от клуб "Краезнание и 

традиции", танцов състав и детски театър. Децата от клуб "Краезнание и традиции" ще 

проучат и запишат от свои възрастни роднини и родственици, как се е извършвал 

обичая в миналото. За да пресъздадем автентичният дух ще бъдат осигурени народни 

носии, с всички елементи - венци, косичници, колани с пафти, скарпини, нанизи с 

пендари и кошници. Лазарките по традиция са с пищно облекло, като на невестите. 

Пресъздаването на обичая ще бъде заснето  и представено пред местното население. 

 Проект „Закупуване на оборудване за ежегодно провеждане на Национален 

събор на овцевъдите в България“ с бенефициент Сдружение „Национален събор 

на овцевъдите в България“ , град Лясковец 

 

- Бюджет на проекта: 19 639.97 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Проектното предложение „Закупуване на оборудване за ежегодно провеждане на 

Национален събор на овцевъдите в България” ще спомогне за запазване на културно-

историческото наследство, бит, занаяти и традиции на жителите на територията на 

община Лясковец и Стражица. 

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /НСОБ/ е ежегодно събитие, което 

през 2018 г се проведе за седма поредна година на територията на културно-

исторически обект Манастрир „Св. Св. ап. Петър и Павел”, гр. Лясковец. Общата площ 

на която се разполага е 145 дка. 

В програмата на събора са включени фолклорен конкурс, занаяти, музей, животновъди, 

фермери, кулинарна зона и изложители. 

Всяка година интереса към събитието се повишава и през последните две той достигна 

между 130 и 150 000 души. За тяхна сигурност и мобилност е необходимо поставянето 

на мобилни оргади и указателни информационни табели.  

Освен, че цели запазване на традициите, НСОБ се популяризира в национално ниво, 

чрез редица участия в предавания, Национални радиа, преса, интернет и Facebook. За 

поддържане интереса към местният бит и култура е необходима апаратура – 

фотоапарат с карта памет, статив и лаптоп с външна памет. С тези ресурси се повишава 

качеството при публикуване, запазване и предаване на информация във времето.  

НСОБ освен на културните ценности, помага и на духа на народа, на местните жители, 

които са съсредоточени предимно в селските райони. Спомага в чувството на 
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сигурност, че селските райони не са забравени, че имат преспектива към развитие за 

земеделие, скотовъдство и туризъм.  

Целта на проектното предложение е чрез съвременните форми да се запази и представи 

живото нематериално културно наследство, като се подобри достъпа и сигурността на 

целевите групи, даде се  популярност на местното културно наследство и ще насърчи 

социалните контакти, чрез обем и многообразие от атракции и тяхното представяне. 

 

 Проект „Миналото на Лясковец през детските очи“ с бенефициент Сдружение 
"УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 

 

- Бюджет на проекта: 18 176.29 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Проектът  има за цел да подобри качеството на живот и да повиши професионалните 

компетенции на целевите групи по проекта, чрез получаване на повече знания за 

фолклора, бита и традициите. Децата, които ще участват като целева група по проекта 

90 на брой, на възраст от 3 до  7 години. Конкретният обичай, който ще се пресъздаде 

чрез реализиране  на дейностите по проекта  ще бъде "Лясковска  сватба".  

В рамките на проекта ще бъде създаден клуб "Малко етнографче" в Детска градина 

"Радост". В този клуб ще участват деца от всички възрастови групи и техните  учители. 

През учебната година децата ще натрупват знания за различните обреди и обичаи, 

какво е фолклорен календар и празничните цикли в него.  В края на проекта   всички 

целеви групи  ще направят възстановка на "Лясковска  сватба", такава каквато е била 

преди повече от сто години. Лясковската сватба ще бъде представена на Концерт - 

възстановка  пред общността с участие на целевите групи. Концертът - възстановка ще 

бъде реализиран на територията на  детска градина "Радост". 

За реализирането на предвидените дейности по проекта е необходимо закупуване на 

носии, оборудване, защото освен пресъздаване на обичая целим и създаване на 

уникална за региона етнографска изложба. Със закупеното оборудването ще се 

предостави възможност за подобряване на  материално - техническата база в детската 

градината, а реализацията на Концерт - възстановка ще обогати културния календар на  

Община Лясковец и ще създаде творчески пространства за изяви на деца и младежи. 

 

 Проект „Силата на народното творчество чрез реализиране на народните обичаи 

и традиции“ с бенефициент СНЦ "Училищно настоятелство - Децата на 

Лясковец при ЦДГ Славейче" - гр. Лясковец 

 

- Бюджет на проекта: 10 469.85 лева 

- Статус: в процес на изпълнение 

- Резюме: 

Общуването на човек с изкуството започва от най-ранна възраст. Малкото дете 

възприема различни произведения на изкуствата – приказки, песни, стихове, картини 

така, както възприема самата действителност. И докато отначало те забавляват и 

успокояват детето, по-късно стават източник на знания, образец за подражание, извор 
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на морални и естетически ценности. Изкуството е необходимо в живота на 

подрастващите не само защото ги удовлетворява и им доставя непрекъсната радост, но 

защото чрез него те достигат най-бързо до прекрасното. 

В предучилищна възраст художественото възпитание има първостепенна роля за 

формирането на личността. Децата по подходящ начин се запознават с различните 

видове изкуство, получават и затвърдяват познанията си за нашето минало, традиции, 

действителността и за човешката нравственост, изпитват богата гама от чувства при 

срещите си с изкуството. 

Чрез контакта и претворяването на народните образци децата ще получат познания за 

образуването на българската народност. Организирането на поредица от събития 

свързани с българския фолклор и традиции ще допринесе за емоционалното и духовно 

развитие на децата. 

 

3.Резултати от приложени или в процес на изпълнение дейности. 

 

 Проучване относно характерните шевици за региона Лясковец – Стражица: 

 За да разработим идеята свързана с дейността на “Работилница за традиционен, местен 

бит и култура е необходимо да се направи едно обстойно проучване относно 

характерните шевици за региона Лясковец – Стражица, с помощта етнограф и историк. 

Идеята на това проучване ще има за цел да изследва и обясни кои шевици са 

уникалните и характерни за региона. Проучването ще разгледа развитието на шевицата 

от гледна точка на историята и на историческото развитие на региона. 

 

 Обособяване на помещение „Работилница за традиционен, местен бит и култура 

сградата на НЧ ”Напредък – 1870” гр. Лясковец:  

Закупуване и доставка на необходимото оборудване и консумативи, за презентации, за 

изработването на шевиците и тяхното пресъздаване, дизайн и изработване на стикерите 

със местният „Бранд” и рекламни материали свързани с дейността на работилницата . 

 

 Задоволяване на различни потребности от нематериален характер и това са – нови 

 знания и умения за местните бит и култура, контакти с различни социални групи, 

социално включване, запълване на свободното време с дейности насочени извън 

интернет пространството за младите хора, нуждата от предаването на знания и умения 

от групите на пенсионерите към по-младото поколение и др. 

 

 Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - култура, бит, 

 история, обичаи и ритуали чрез издаване на книга за Горски Сеновец.  

Тенденция е нарастващото обезлюдяване на селата, традиционните умения и обичаи, 

бит и ритуали. Селската културна идентичност са сериозно застрашени. Това налага да 

се предприемат действия за съхраняване и опазване на културното наследство. За всяко 

поколение връщането назад към миналото е един неотменен и наложителен процес. 

 

 Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура за да  
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популяризиране местните идентичности и култура в Горски Сеновец, чрез разработване 

и разпространение на информационни материали- дипляни, плакати, винилено платно, 

тематичен интериор, създаване и поддържане на интернет сайт. 

 

 Възобновяване на една 40 годишна традиция и превръщането й в ежегоден празник 

"Дренката“ . Популяризиране на продуктите на дренката и нейните лечебни 

свойства.  
 Провеждане на концерти и музикални работилници за деца и групи в уязвимо 

социално положение; 

 Възстановка на един забравен уникален местен обичай наречен "Сивойница".  

Този обичай се е провеждал в гр. Стражица за плодородие и добра реколта. Вече много 

малко възрастни хора, от града си спомнят за него.  

 Провеждане на събитие „Приказка за водата – как лясковските градинари напоиха  

Европа.”: В рамките на дейността ще се проведе еднократно събитие „Приказка за 

водата – как лясковските градинари напоиха Европа”, чиято цел е насочване на 

вниманието на обществеността към историята на лясковските градинари и особеното 

значение на гурбетчийското градинарство за историята на града и уникалния начин за 

поливане – ползването на градинарско колело – долап. 

 „Лясковска хар” – работилници за традиционни занаяти в музея:  

В рамките на дейността се предвижда провеждане на четири работилници за деца, 

които ще запознаят участниците с традиционния бит. Чрез провеждането им ще се 

осигури запазване на специфичните знания за домашните занаяти и провокиране на 

интерес сред деца и младежи по отношение на традициите, както и запознаване с 

характерните за региона елементи от материалната култура, а именно характерни за 

северняшката етнографска област шевици, рисунък по керамиката, пластика по хляба и 

др. 

 Организиране на беседи под наслов „Лято на традициите в музея”; 

 Организиране и провеждане на кампания на тема „Семенцето на спомена” –  

съхраняване и популяризиране на историята за градинарите от Лясковец и техните 

уникални сортове. 

 Теренно-археологическо проучване. Изготвяне на списък и анализ /оценка/ на 

археологическите обекти на територията на Община Стражица; 

 Идентификация на движими културни ценности: предвижда се идентификация на 

 движими културни ценности, съгласно Закона за културното наследство. Целта е 

наличните културни ценности /закупена музейна сбирка от местен краевед/ да бъдат 

идентифицирани съгласно закона и да бъдат добавени към съществуващата 

историческа колекция на общината. Това ще даде възможност те да станат част от 

обществена общинска колекция, с право да бъдат експонирани. 

 Реставрация и консервация на движими културни ценности; 

 Изложба и съхранение на застрашени от разрушаване и унищожаване движими 

културни ценности ще бъдат съхранени във времето. 

 Проучване на селищна могила с. Горски Сеновец:  

На територията на община Стражица. в село Горски Сеновец, съществува 

праисторическа селищна могила, която не е проучвана. Проучването на могилата, цел 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

 
                                                     “Европейски  съюз“ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.   ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на 

уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., 

финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от 

общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

 

100 

на настоящия проект ще даде възможност да се разработи един уникален по своя 

характер туристически обект не само за територията на България, но и за цяла 

Югоизточна Европа. Обектът е разположен в рамките на селото и неговото 

експониране ще бъде от полза за местното общество. 

 Открити уроци по история; 

 Събиране на спомени за обичаи, традиции, ритуали, известни личности и 

систематизиране на информацията.: 

 Учениците ще записват сред по-възрастните членове на фамилията, от изявени 

общественици типичните за града ни празници, ритуали, известни личности, обичаи и 

по - подробно за обичая "Лазаруване". Информацията ще бъде събрана и 

систематизирана от децата с помощта на техния учител 

 Пресъздаване на обичая "Лазаруване"; 

 Проучване на характерен местен обичай "Лясковска сватба"; 

 Създаване на клуб "Малко етнографче" към Детска градина "Радост"; 

 Осъществяване на образователен диалог с участници от целевите групи, чрез 

пресъздаване на традиции и обичаи, свързани с нематериалното културно 

наследство; 

 Създаване на етнографска изложба "Бит и празници на Лясковчаните от старо 

време"; 

 Възстановка на местен обичай "Лясковска сватба"; 

 Пресъздаване на българските обичаи и традиции чрез организиране на редица от 

културни събития; 

Празниците имат голямо възпитателно значение. Със своята форма и съдържание те 

съдействат за цялостното формиране на детската личност. Украсата, костюмите, 

музиката, танците възпитават естетически чувства. Подготовката на празника създава 

ярки колективни преживявания, атмосфера на радост, симпатия и дружелюбност. 

Нашите народни празници са интересни за децата - празникът на „Християнското 

семейство” поставя начало на коледните пости и зимни празници; „Коледа” е най – 

харесвания и чакан празник от всички деца; „Нова Година” – празник свързан с 

изработването на сурвачка; „Трифон Зарезан” – зарязване на лозята; „Баба Марта” – 

празник свързан с изработване на мартеници; „Лазаровден” – на този ден се изпълнява 

обичаят лазаруване; „Цветница” - нарича се още „Връбница” или „Цветна неделя”; 

„Великден” – празник, на който децата боядисват и украсяват яйца. 

 Оборудване на помещение за подготовка и организиране на културни мероприятия; 

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТИТОРИЯТА НА МИГ. 

 

Анкетата е система от въпроси и отговори към тях, които се дават на изследваните лица 

за изразяване на тяхното мнение, отношение, състояние и др. Успехът на анкетирането 

като метод до голяма степен зависи от сполучливото състояние на анкетната карта 

(въпросника).  
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Тя обикновено се състои от три части: уводна, съдържаща кратки данни от кого и с 

каква цел се провежда анкетата, обръщение към анкетираните за необходимостта от 

тяхното активно участие, указания за попълване на анкетната карта; основна, която 

включва самата система от въпроси и отговори; демографска, чрез която се получава 

информация за пола, образованието, възрастта, социалния произход и други 

демографски характеристики на анкетираните лица. Анкетата може да бъде явна или 

анонимна. 

 

Целта на анкетното проучване беше да се обобщи мнението на територията на МИГ и 

да се събере информация за изследване във връзка с културното наследство на 

територията на МИГ ( изкуства, занаяти, обичаи, традиции, културни продукти, 

дейности, свързани с уникален бит и др). 

 

Целевите групи на анкетното проучване са две. Единият Анкетен формуляр беше 

предназначен съвкупност от различни представители на местната общност. Вторият 

Анкетен формуляр беше предназначен за Читалищата на територията на МИГ. 

 

Анкетните формуляри са изготвени така, че да отнемат възможно най-малко време за 

попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на респондентите. 

Попълването на Анкетните формуляри беше изцяло за нуждите на проекта и събраната 

информация има директен принос към създаването на местен / регионален  бранд / 

марка и добавена стойност за територията. 

 

Подготовката преди конструирането на анкета е изключително важна за успеха на 

всяко проучване. При разработване на въпросника са взети в предвид следните 

параметри: каква информация е нужна, кои са целевите групи, как ще се 

разпространява анкетата, има ли полза за респондентите, определянето на 

последователност при въпросите, трудност на въпросите, формат на въпросите и др. 

 

Умелото поставяне на въпросите предразполага анкетираните за обективни отговори. 

Следва да се предпочитат конкретните, точните и ясните формулировки, да се избягват 

прекалено дългите, общите и много сложните въпроси, както и въпросите, които будят 

нежелание да се отговаря. 

 

1. Анкетен формуляр, предназначен за местната общност. 

 

Анкетният формуляр за местната общност се състои от 25 въпроса. 

 

Първата секция от въпроси са свързани с данните на респондентите: 

 Профил на анкетираните по пол : 

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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Почти 

равнопоставено 

разпределение на 

двата пола-мъжки 

и женски в 

настоящата анкета. 

Има лек превес на 

респондентите от 

мъжки пол. 

 

Балансираното 

участие на мъже 

и жени в анкетата 

осигурява 

равнопоставеност 

на проучването и 

гарантира 

недискриминация 

при избора на 

респонденти.  

 

 Профил на анкетираните по образование: 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

 

Близо 85 % от 

анкетираните лица 

притежават 

бакалавърска или 

магистърска 

степен на висшето 

образование. 

Малко над 10% са 

посочили друго 

образование и 

нито едно лице-

средно. 

 

Добрата 

образователна 

подготовка на 

респондентите 

осигурява 

обоснованост и 

реалистичност на 

получената 

информация, 

мотивирани 

мнения и знание 

по темата на 

проучването. 

 

Втората част от въпроси са свързани с целите и задачите на проучването. 

 Въпрос: Как оценявате културното наследство на територията на общините 

Лясковец и Стражица? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

6013,33

26,67

Образование

Средно Бакалавър
Магистър Друго
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Едва 7% от 

респондентите 

определят 

културното 

наследство като 

ценен ресурс. 

Около 30% го 

определят като 

богато и 

съхранено. 

Останалата част 

на  мнение, че има 

какво да се желае. 

Няма негативни 

нагласи, че е 

изчезващо. 

 

Културното 

наследство на 

територията на 

МИГ е богато, 

съхранено, но има 

какво да се желае 

за неговото 

съхраняване като 

ценен ресурс за 

района. 

 

 Въпрос: Познавате ли старите изкуства? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

40% от 

проучените 

лица заявяват, 

че познават 

старите 

изкуства на 

територията на 

МИГ. 

За останалите 

познаването на 

старите 

изкуства е само 

отчасти. 

Добро 

познаване на 

старите 

изкуства на 

територията на 

МИГ, макар в 

по-голямата 

степен това да е 

отчасти. 

Тенденцията е 

положителна. 

 

 Въпрос: Познавате ли старите занаяти? 

 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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53% от 

респондентите 

заявяват, че не 

познават старите 

занаяти на 

територията на 

МИГ.  

А останалата част 

ги познават слабо. 

Непознаване или 

съвсем слабо 

познаване на 

старите занаяти 

на територията на 

МИГ сред 

представителите 

на местната 

общност. 

 

 Въпрос: Познавате ли старите обичаи? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

80% от 

участниците в 

анкетата са на 

мнение, че 

познават 

старите обичаи, 

а за останалите 

тази 

запознатост е 

само отчасти. 

Няма 

отрицателни 

отговори 

На територията 

на МИГ има 

много добро 

познаване на 

старите обичаи. 

Това донякъде 

е свързано, че 

обичаите, които 

се спазват до 

днес са 

свързани с 

християнски 

празници. 

 

 Познавате ли културните дейности? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Малко над 

половината от 

респондентите 

заявяват, че 

познават 

културните 

дейности 

Останалата част 

твърдо заявяват, 

че не ги 

познават. 

Проучените 

представители 

на местната 

общност не 

познават 

изобщо или 

твърде слабо 

културните 

дейности на 

територията на 

МИГ. 
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 Въпрос: Запазен ли е уникалния местен бит?    

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За почти всички 

анкетирани 

лица, на 

територията на 

МИГ е запазен 

във висок 

процент 

уникалния 

местен бит, но и 

запазен отчасти. 

Запазен местен 

бит на 

територията на 

МИГ, но 

известна част 

от него е 

запазена само 

отчасти, което 

по-реалистична 

нагласа. 

 

 Въпрос: Има ли местни културни продукти ? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За близо 70% от 

респондентите 

има местни 

културни 

продукти. За 

останалата част 

това наличие е 

само отчасти. 

Няма негативни 

отговори. 

 

Територията на 

МИГ разполага 

с местни 

културни 

продукти, 

които може би 

не са 

достатъчни. 

 

 Въпрос: Генерира ли културното наследство добавена стойност? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Половината от 

респондентите 

са на мнение, че 

културното 

наследство 

генерира 

добавена 

стойност само 

отчасти. Малко 

са 

положителните 

отговори, за 

сметка на 

отрицателните  

Културното 

наследство на 

територията на 

МИГ все още 

генерира плахо 

добавена 

стойност, по-

скоро генерира 

отчасти такава 

или въобще не 

генерира. 
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 Въпрос: Опазва ли културното наследство Вашата идентичност? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Две трети от 

анкетираните са 

твърдо убедени, 

че културното 

наследство 

опазва 

собствената им 

идентичност. За 

останалите това 

е само отчасти. 

Местната 

общност 

вярва, че 

културното 

наследство 

съхранява 

тяхната 

местна 

идентичност. 

 

 Въпрос: Има ли създадени условия за предаване на културното наследство 

между различните поколения? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Основната част 

от анкетираните 

лица не знаят 

или не разбират 

въпроса, тъй 

като не могат да 

определят дали 

има създадени 

условия за 

предаване на 

културното 

наследство 

между 

поколенията. 

Негативна 

тенденция 

относно това 

доколко са 

създадени 

условия за 

предаване на  

създадени 

условия за 

предаване на 

културното 

наследство 

между 

поколенията. 

 

 Въпрос: . Богат ли е Културния календар във Вашето населено място? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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Анкетираните 

лица са 

положително 

настроени 

относно 

богатството и 

пълнотата на 

Културните 

календари. За 

над 90% от тях 

Календара е 

пълен или 

отчасти пълен, 

малко са 

негативните 

нагласи. 

Местната 

общност 

оценява 

Културния 

календар като 

богат, но това е 

също и отчасти, 

което означава, 

че има нужда от 

допълване, 

актуализиране 

или 

разнообразяване 

извън 

обичайните 

събития. 

 

 Въпрос: Кои местни традиции, обичаи и празници познавате или сте чували за 

тях? 
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Сред анкетираните лица най-голяма популярност имат местни традиции, обичаи и 

празници, свързани със семейния бит и култура и християнската религиозност. Покрай 

тях са познати и провежданите обичаи, които се предават от поколение на поколение:  

Бъдни вечер, Коледа, Великден, Баба марта, Бабин ден, Именните дни на светците, 

Кръстовден и др. По –малко популярни са обичаите, свързани с вълчите празници, 

Еньова буля, Пеперуда, Кукери и др. 

 

 Въпрос: Доколко местна марка или обща марка на територията ще направи 

културното наследство по-търсено, по –разпознаваемо и по-конкурентно? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Почти всички 

анкетирани, в 

по-голяма или 

в отчасти 

степен са 

убедени, че 

местна марка 

или обща 

марка на 

територията 

ще направи 

културното 

наследство 

по-търсено. 

Местна марка 

или обща марка 

на територията 

ще направи 

културното 

наследство по-

търсено, по –

разпознаваемо и 

по-конкурентно 

според 

представителите 

на местната 

общност. 

 

 Въпрос: Посочете кои от изброените старинни занаяти са се практикували в 

миналото на Вашата територия? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Дърворезбата 

е сред 

старинните 

занаяти на 

територията, 

която наред 

със 

сладкарството 

се е 

практикувала 

в миналото, а 

и до днес. 

Много 

старинни 

занаяти са се 

практикували в 

миналото на 

територията на 

МИГ, сред най-

популярните е 

дърворезбата и 

сладкарството, 

но не липсват и 

свещарство, 

килимарство и 

стъклопис. 
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 Въпрос: Посочете кои от изброените популярни занаяти, традиционни дейности и 

поминъци, характерни за района, съществуват  във Вашето населено място до днес? 

 
 

Сред най-популярните занаяти, традиционни дейности и поминъци, характерни за 

района, които съществуват и днес на територията на МИГ са: традиционно 

производство на млечни продукти, копанарство, лъжичарство и вретенарство и то 

предимно в ромската общност, традиционни производство на месни и сладкарски 

деликатеси, производство на ракия, производство на традиционни предмети за обреди, 

дървообработване и медникарство. 

 

 Въпрос: Запознати ли сте с добрите практики за опазване на нематериалното 

културно наследство? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Почти 

половината от 

респондентите 

споделят, че  са 

запознати с 

добрите 

практики за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство. 

Останалите 

имат желание 

да попитат. 

Добра обща 

запознатост с 

добрите 

практики за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство. 

Също така 

добра 

положителна 

нагласа да се 

търси 

информация . 
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 Въпрос: Доколко бихте се ангажирали с дейности / принос за опазване на 

нематериалното културно наследство на Вашето населено място? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

60% от 

респондентите 

проявяват 

ангажимент и 

принос за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство 

По-голяма част 

от местната 

общност би се 

ангажирала с 

дейности / 

принос за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство 

 

 Въпрос: Популярни ли са сред децата и младежите Фолклорните традиции на 

родния край? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Според близо 

50% 

Фолклорните 

традиции на 

родния край 

са популярни 

сред децата и 

младежите в 

малка степен 

и има какво да 

се желае. 

Слаба 

популярност на 

Фолклорните 

традиции на 

родния край 

сред децата и 

младежите. Има 

какво да се 

желае за 

нейното 

повишаване.  

 

 Въпрос: Популярно ли е все още Градинарството като занаят/поминък? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За над 80% от 

анкетираните 

лица, 

Градинарството 

като 

занаят/поминък 

е все още 

популярно на 

територията. 

Трендът е 

положителен. 

Територията на 

МИГ все още 

помни и 

общността 

смята за 

популярен 

занаят/поминък 

градинарството, 

с което е 

прочут целия 

район. 
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 Въпрос: Провеждат ли се достатъчно промотивни за културното наследство 

събития, фестивали и събори? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Според 40% от 

респондентите 

се провеждат  

достатъчно 

промотивни за 

културното 

наследство 

събития, 

фестивали и 

събори 

На територията 

са застъпени, но 

в недостатъчна 

степен 

промотивни за 

културното 

наследство 

събития, 

фестивали и 

събори 

 

 Въпрос: Бихте ли се запознали с местното културно наследство на територията на 

МИГ чрез съвременни методи? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

60% от 

респондентите 

биха се 

запознали с 

местното 

културно 

наследство на 

територията на 

МИГ чрез 

съвременни 

методи 

Положителна 

тенденция сред 

общността 

относно 

запознаване с 

културното 

наследство чрез 

съвременни 

форми. 

 

 Въпрос: Ще участвате ли в представянето на местното културно наследство като 

резултат от настоящия проект? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Близо 50% от 

респондентите 

заявяват, че ще 

участват в 

представянето на 

местното 

културно 

наследство като 

резултат от 

настоящия 

Измерва се 

желание и 

мотивация за 

участие на 

местната общност 

в представянето на 

местното културно 

наследство като 

резултат от 

настоящия проект 
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проект 

 

 Въпрос: Има ли във Вашето населено място стари разказвачи на обичаи и традиции? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

По-голяма част 

от участниците в 

анкетата са на 

мнение, че в 

тяхното населено 

място има стари 

разказвачи на 

обичаи и 

традиции. 

Представителите 

на местната 

общност познават 

и са убедени, че в 

населените места 

на територията на 

МИГ все още има 

стари разказвачи 

на обичаи и 

традиции. 

 

2.Анкетен формуляр, предназначен за Читалища, НПО и общини. 

 

Анкетният формуляр за местната общност се състои от 25 въпроса. 

 

Първата секция от въпроси са свързани с данните на респондентите: 

 

 Профил на анкетираните по пол : 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Преобладаваща 

част от 

анкетираните 

лица са от 

женски пол, 

по-малко 

активни са 

респондентите 

мъже, което е 

продиктувано 

и от 

институциите, 

към които е 

ориентирана 

анкетата. 

В местните 

читалища, 

НПО и 

Общини 

работят в 

по-голямата 

си част 

жени, 

поради тази 

причина 

извадката на 

анкетирани 

лица е в 

полза на 

женския пол 

 

 Профил на анкетираните по образование: 

16,67%

83,33%

Пол и образование

Мъж 
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Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Малко под 

50% от 

участниците 

в 

проучването 

са с висше 

образование-

бакалавър 

или 

магистър. 

 

И малко 

повече са 

със средно 

образование. 

 

Добрата 

образователна 

подготовка на 

респондентите 

осигурява 

мотивирани и 

обективни 

мнения, 

формулиране 

на 

самостоятелни 

отговори и 

разбиране на 

темата на 

проучването.  

 

 Въпрос: Сфера на представителство/работа на анкетираните: 

 

60% от анкетираните лица са представители на местни Читалища, а една трета на НПО. 

Малка част са и участниците от двете Общини –Лясковец и Стражица. 

Представителите на местните културни институции са основна таргет група на 

изследването по темата с културно наследство. 

Втората част от въпроси са свързани с целите и задачите на проучването. 
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 Въпрос: Работите ли за опазване на културното наследство на Вашата 

територия? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

80% от 

проучените 

лица работят 

за опазване на 

културното 

наследство, и 

почти 15% 

смятат, че 

имат скромен 

принос. 

Скромен дял 

са 

отрицателните 

мнения 

Положителна 

е 

тенденцията, 

че по-голяма 

част от 

проучената 

група лица 

работи за 

опазване на 

културното 

наследство и 

е пряко 

ангажирана с 

това. 

 

 Въпрос: Как оценявате културното наследство на територията на общините 

Лясковец и Стражица? (може  повече от 1 отговор): 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Почти 

половината от 

респондентите са 

на мнение, че 

има какво да се 

желае по 

отношение на 

културното 

наследство, за 

малка част то е 

ценен ресурс, а 

за 16% е 

съхранено. За 

още толкова е 

изчезващо. 

Разнопосочни 

отговори. Има 

какво да се 

желае по 

отношение на 

културното 

наследство, но 

едновременно с 

това че изчезва, 

то все още е 

ценен ресурс за 

територията и в 

някаква степен е 

съхранено. 

 

 Въпрос: Познавате ли старите изкуства?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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Една трета от 

участниците в 

анкетата 

споделят, че 

познават 

старите 

изкуства, а 

известна част 

ги познават 

слабо и 

отчасти. Също 

така не малка 

част отговарят 

отрицателно. 

Слабо 

познаване на 

старите 

изкуства на 

територията на 

МИГ, 

колебливи 

мнения и 

отчасти.  

Може би 

анкетираните са 

чували по 

принцип, но не 

познават 

изкуствата 

дообре. 

 

 Въпрос:Познавате ли старите занаяти?   

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Противоречив

и нагласи сред 

респондентите

. Половината 

от 

анкетираните 

познават 

старите 

занаяти, но 

още толкова 

заявяват, че не 

ги познават, 

или само 

отчасти, както 

и слабо.   

Представителит

е на читалищата 

и публичните 

институции 

почти познават 

или имат 

информация за 

старите занаяти. 

Но голяма част 

от тях отговорят 

отрицателно. 

Необходимо е 

популяризиране 

на старите 

занаяти.  

 

 Въпрос: Познавате ли старите обичаи?   

  

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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Почти всички 

от 

участниците в 

анкетата 

познават 

старите 

обичаи, макар 

слабо или 

отчасти. Едва 

10% е 

отрицателната 

тенденция, 

което е 

обнадеждаващ

о. 

Културните 

дейци и НПО 

като жители 

на 

територията 

са запознати 

със старите 

занаяти, но 

има нужда те 

да бъдат 

популяризира

ни с повече 

информация и 

изчерпателно

ст. 

 

 Въпрос:  Познавате ли културните дейности?   

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Всички 

познават 

различните 

видове 

културни 

дейности на 

територията на 

МИГ, малка 

част- отчасти. 

Липсват 

отрицателни 

отговори. 

Положителна 

тенденция. 

Анкетираната 

общност 

познава добре 

културните 

дейности на 

своята 

територия. Това 

съответства на 

профила на 

участниците в 

проучването – 

Читалища, НПО 

и Общини! 

 

 Въпрос:  Запазен ли е уникалния местен бит?    

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 
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Според 50% от 

респондентите 

на територията 

на МИГ е 

запазен 

уникалния 

местен бит. За 

една трета той е 

съхранен 

отчасти. Малка 

част са на 

мнение, че е 

слабо съхранен. 

Положителна 

нагласа. 

Анкетираните 

са на мнение, 

че на 

територията в 

която живеят и 

работят е 

съхранен и 

запазен 

уникалния 

местен бит. 

На места или в 

дадени 

дейности е 

съхранен 

отчасти. 

 

 Въпрос: Има ли местни културни продукти ?  

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За 

половината 

от 

анкетираните 

местните 

културни 

продукти са 

налични, а за 

близо 40% ги 

има, но 

слабо или 

отчасти.  

Отчасти има  

наличие на 

местни 

културни 

продукти на 

територията, 

но има какво 

да се желае 

за тяхното 

разнообразие 

и 

увеличаване. 

 

 Въпрос:  Генерира ли културното наследство добавена стойност?  

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За голяма част 

от 

анкетираните 

културното 

наследство 

генерира 

добавена 

стойност, но 

слабо и 

отчасти. 

Необходимо 

е да се 

засили 

приноса на 

културното 

наследство 

към 

местната 

добавена 

стойност. 
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 Въпрос:  Опазва ли културното наследство Вашата идентичност?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За по-голяма 

част от 

проучените 

лица, 

културното 

наследство 

опазва 

тяхната 

идентичност 

напълно или 

отчасти, но 

все пак е 

положителна 

тенденцията. 

Почти 

липсват 

песимистичн

и мнения. 

Представителит

е на местните 

Читалища и 

институции са 

убедени, че 

културното 

наследство 

опазва в голяма 

степен или 

отчасти тяхната 

собствена 

идентичност. 

То може би е 

единствения 

начин за 

опазване на 

човешката 

идентичност. 

 

 Въпрос:  Има ли създадени условия за предаване на културното наследство 

между различните поколения? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Всички 

анкетирани 

лица изразяват 

положително 

мнение, че са 

създадени 

условия за 

предаване на 

културното 

наследство 

между 

поколенията. 

За малка част 

има какво да се 

желае. 

На 

територията 

на МИГ са 

създадени 

условия за 

предаване на 

културното 

наследство 

между 

поколенията, 

като ще се 

работи за 

допълване с 

нови методи 

и 

инициативи. 
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 Въпрос:  Вие и/или Вашата организация, кои обичаи и традиции опазва, 

съхранява и популяризира?   

 

 
 

Сред най-популярните местни традиции, обичаи и празници, анкетираните лица 

познават най-много Бабин ден, Трифон Зарезан, Никулден, Кръстовден, Енова буля, 

Гергьовден, Бъдни вечер, Баба Марта. Популярни са всички именни дни, които са 

свързани с традиционни домашни дейности и ритуали.  

 

 Въпрос: Доколко местните Читалища са успешен доставчик на живо културно 

наследство и услуги? 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Според близо 

70% от 

респондентите, 

читалищата са 

успешен 

доставчик на 

живо културно 

наследство и 

услуги. За 

останалите 30% 

те не само са 

доставчик, но и 

са единствения 

на територията. 

Участниците в 

проучването са 

убедени, че 

местните 

Читалища са 

успешен 

доставчик на 

живо културно 

наследство и 

услуги и са 

дори единствен 

проводник и 

пазител на 

територията. 
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 Въпрос: Богат ли е Културния календар във Вашето населено място?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Малко над 50% 

от проучените 

лица смятат, че 

Културния 

календар в 

населените 

места е богат, 

но за близо 30% 

това може би е 

така, което 

говори за 

несигурност в 

мнението. 

Малка част от 

анкетираните 

това твърдение 

е вярно само 

отчасти. 

 Измерва се 

положителна 

нагласа по 

въпроса 

относно 

доколко е богат 

и пълноценен 

Културния 

календар на 

населените 

места. Но има 

известно 

колебание 

относно това 

твърдение, 

което говори за 

непознаване на 

Календара. 

 

 Въпрос: Доколко местна марка или обща марка на територията ще направи 

културното наследство по-търсено, по –разпознаваемо и по-конкурентно?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Според 77% от 

анкетираните 

местна марка 

или обща марка 

на територията 

ще направи 

културното 

наследство по-

търсено, по –

разпознаваемо и 

по-конкурентно. 

Малка част 

респонденти са 

колебаещи. се. 

Местнат марка 

или обща марка 

на територията 

ще направи 

културното 

наследство по-

търсено, по –

разпознаваемо и 

по-конкурентно 

според 

представиителит

е на местните 

Читалища, НПО 

и институции. Те 

са убедени в 

полезността на 

марката / бранда. 
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 Въпрос:  Посочете кои от изброените старинни занаяти са се практикували в 

миналото на Вашата територия?  

 

 
 

Основните занаяти, които са познати на територията на МИГ и са се практикували са 

шапкарството, изработка на текстилни кукли, сладкарство, килимарство, плетене на 

дантели, ножарство, лечителство и др. 

 

 Въпрос: Посочете кои от изброените популярни занаяти, традиционни дейности 

и поминъци, характерни за района, съществуват  във Вашето населено място до 

днес?   

 

 
 

Според участниците в проучването до днес се е запазило традиционното производство 

на боза и безалкохолни напитки, производство на млечни продукти, на мед и пчелни 

продукти, на месни и сладкарски деликатеси. 
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 Въпрос: Знаете ли за  елементи от Вашето населено място, включени в 

Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство 

на човечеството?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

50% от 

участниците в 

допитването 

споделят, че не 

знаят за елементи 

от  населено им 

мястото , 

включени в 

Представителния 

списък на 

елементите на 

нематериалното 

културно 

наследство на 

човечеството. 

Останалите ще се 

поинтересуват.  

По-голямата част 

от 

представителите 

на местните 

Читалища и НПО 

не знаят  за 

елементи от  

населено им 

мястото , 

включени в 

Представителния 

списък на 

елементите на 

нематериалното 

културно 

наследство на 

човечеството. 

 

 Въпрос:  Участва ли Вашата територия / населено място в Национална система 

„Живи човешки съкровища – България”? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

100% от 

всички 

анкетирани 

споделят, че не 

знаят дали 

мястото в 

което живеят 

или работят е 

включено в 

Национална 

система „Живи 

човешки 

съкровища – 

България” . 

Категорично 

негативна 

тенденция. 

Явно 

Национална 

система 

„Живи 

човешки 

съкровища 

– България” 

не е 

популярна 

на 

територията 

на МИГ, не 

се знае за 

нея дори 

сред 

културните 

дейци. 
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 Въпрос: Запознати ли сте с добрите практики за опазване на нематериалното 

културно наследство? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Една трета от 

респондентите 

споделят, че са 

запознати с с 

добрите 

практики за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство.Но 

основна част от 

анкетираните 

лица имат 

желание да 

попитат, тъй 

като нямат 

информация. 

Част от 

представителите 

на Читалища и 

НПО са 

запознати с 

добрите 

практики за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство. 

Измерва се 

мотивация за 

получаване на 

повече 

информация по 

темата. 

 

 Въпрос:  Доколко бихте се ангажирали с дейности / принос за опазване на 

нематериалното културно наследство на Вашето населено място? 

  

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

60%  от 

респондентите 

споделят, че 

винаги, или от 

време на време, 

но все пак се 

ангажират с  

дейности / 

принос за 

опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство на 

собственото си 

населено място. 

27% са 

ангажирани 

постоянно.   

Висока 

отговорност, 

ангажираност и 

съпричастност 

към опазване на 

нематериалното 

културно 

наследство на 

територията на 

МИГ. 

Анкетираните 

са мотивирани 

да осигуряват 

подкрепа и да 

имат принос. 

Положителна 

тенденция. 

30% 

23%
30%

27%

Ангажираност

Винаги

Малко

От време на 
време

Постоянно
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 Въпрос: Доколко Читалищата и Музеите могат да бъдат живо културно  

наследство и да го интерпретират? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За една трета 

от проучените 

лица, 

Читалищата и 

Музеите могат 

да бъдат живо 

културно  

наследство и 

да го 

интерпретират

.  

А за 50% от 

респондентите 

те са 

единствените, 

които го 

правят 

Читалищата 

и Музеите са 

единствените 

организации, 

които на  

място,  

представят и  

живото 

културно  

наследство и 

да го 

интерпретира

т. Има какво 

да се желае, 

но в голяма 

степен те са 

носителите 

му. 

 

 Въпрос: Популярни ли са сред децата и младежите Фолклорните традиции на 

родния край? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За 50% от 

участниците в 

анкетата, не са 

популярни 

сред децата и 

младежите 

Фолклорните 

традиции на 

родния край. 

Малко от 

респондентите 

са на мнение, 

че 

популярността 

е в малка 

голяма степен. 

Има какво да 

се желае по 

отношение на 

популярността 

сред децата и 

младежите  на 

Фолклорните 

традиции на 

родния край. 

Необходимо е 

да се полагат 

по-големи 

усилия това 

стане факт на 

територията. 
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 Въпрос: Популярно ли е все още Градинарството като занаят/поминък?  

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

66% от 

участниците в 

анкетата 

споделят, че не 

знаят доколко е 

популярно  все 

още 

Градинарството 

като 

занаят/поминък. 

Малка част са 

положително 

настроени, има 

и колебаещи се. 

Градинарството 

е традиционен 

поминък 

Територията на 

МИГ е 

популярна като 

център на 

гурбетчийското 

градинарство в 

миналото. 

Днес, хората са 

на мнение, че 

градинарството 

вече не е 

толкова 

разпространено 

и не е основен 

поминък в 21 

век. 

 

 Въпрос: Провеждат ли се достатъчно промотивни за културното наследство 

събития, фестивали и събори? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

За 50% от 

проучените 

лица, 

провеждането 

на  

промотивни 

за културното 

наследство 

събития, 

фестивали и 

събори е 

недостатъчно. 

За една трета 

е достатъчно 

в голяма 

степен, но 

също така 

има какво да 

се желае. 

Измерва се 

недостатъчност 

на 

провежданите 

традиционни 

промотивни за 

културното 

наследство 

събития, 

фестивали и 

събори на 

територията на 

МИГ. Хората 

са на мнение, 

че има какво да 

се желае в тази 

насока, за да се 

допълват 

събития. 
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 Въпрос: Бихте ли се запознали с местното културно наследство на територията 

на МИГ чрез съвременни методи? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Над 90% от 

проучените 

лица са на 

мнение, че 

имат 

желание и са 

мотивирани 

да се 

запознават с 

местното 

културно 

наследство 

на 

територията 

на МИГ чрез 

съвременни 

методи. 

Населението 

е отворено 

към 

приемане и 

опознаване 

на местното 

културно 

наследство 

на 

територията 

на МИГ чрез 

съвременни 

методи. 

Вече има 

проекти в 

тази насока. 

 

 Въпрос: Ще участвате ли в представянето на местното културно наследство като 

резултат от настоящия проект? 

 

Получен количествен резултат Анализ Извод 

 

Над 80% от 

респондентите 

изразяват 

съгласие, да 

участват в 

представянето 

на местното 

културно 

наследство 

като резултат 

от настоящия 

проект по 

един или друг 

начин. Това е 

положителна 

тенденция. 

Почти всички 

представители 

на местните 

Читалища, 

НПО и 

институции са 

мотивирани 

да участват в 

ли в 

представянето 

на местното 

културно 

наследство 

като резултат 

от настоящия 

проект. 
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3.Обобщение: 

 

Културното наследство на територията на МИГ е богато, съхранено, но има какво да се 

желае за неговото съхраняване като ценен ресурс за района. 

Добро познаване на старите изкуства на територията на МИГ, макар в по-голямата 

степен това да е отчасти. Тенденцията е положителна. 

Непознаване или съвсем слабо познаване на старите занаяти на територията на МИГ 

сред представителите на местната общност. 

На територията на МИГ има много добро познаване на старите обичаи. Това донякъде е 

свързано, че обичаите, които се спазват до днес са свързани с християнски празници. 

Проучените представители на местната общност не познават изобщо или твърде слабо 

културните дейности на територията на МИГ. 

Запазен местен бит на територията на МИГ, но известна част от него е запазена само 

отчасти, което по-реалистична нагласа. 

Територията на МИГ разполага с местни културни продукти, които може би не са 

достатъчни. 

Културното наследство на територията на МИГ все още генерира плахо добавена 

стойност, по-скоро генерира отчасти такава или въобще не генерира. 

Местната общност вярва, че културното наследство съхранява тяхната местна 

идентичност. 

Негативна тенденция относно това доколко са създадени условия за предаване на  

създадени условия за предаване на културното наследство между поколенията. 

Местната общност оценява Културния календар като богат, но това е също и отчасти, 

което означава, че има нужда от допълване, актуализиране или разнообразяване извън 

обичайните събития. 

Сред анкетираните лица най-голяма популярност имат местни традиции, обичаи и 

празници, свързани със семейния бит и култура и християнската религиозност. Покрай 

тях са познати и провежданите обичаи, които се предават от поколение на поколение:  

Бъдни вечер, Коледа, Великден, Баба марта, Бабин ден, Именните дни на светците, 

Кръстовден и др. По –малко популярни са обичаите, свързани с вълчите празници, 

Еньова буля, Пеперуда, Кукери и др. 

Местна марка или обща марка на територията ще направи културното наследство по-

търсено, по –разпознаваемо и по-конкурентно според представителите на местната 

общност. 

Много старинни занаяти са се практикували в миналото на територията на МИГ, сред 

най-популярните е дърворезбата и сладкарството, но не липсват и свещарство, 

килимарство и стъклопис. 

Сред най-популярните занаяти, традиционни дейности и поминъци, характерни за 

района, които съществуват и днес на територията на МИГ са: традиционно 

производство на млечни продукти, копанарство, лъжичарство и вретенарство и то 

предимно в ромската общност, традиционни производство на месни и сладкарски 

деликатеси, производство на ракия, производство на традиционни предмети за обреди, 

дървообработване и медникарство. 
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Добра обща запознатост с добрите практики за опазване на нематериалното културно 

наследство. Също така добра положителна нагласа да се търси информация . 

По-голяма част от местната общност би се ангажирала с дейности / принос за опазване 

на нематериалното културно наследство. 

Слаба популярност на Фолклорните традиции на родния край сред децата и младежите. 

Има какво да се желае за нейното повишаване. 

МИГ все още помни и общността смята за популярен занаят/поминък градинарството, с 

което е прочут целия район. 

На територията са застъпени, но в недостатъчна степен промотивни за културното 

наследство събития, фестивали и събори. 

Положителна тенденция сред общността относно запознаване с културното наследство 

чрез съвременни форми. 

Измерва се желание и мотивация за участие на местната общност в представянето на 

местното културно наследство като резултат от настоящия проект. 

Представителите на местната общност познават и са убедени, че в населените места на 

територията на МИГ все още има стари разказвачи на обичаи и традиции. 

 

 Система „Живи човешки съкровища“ и практики от територията на МИГ, 

които са вписани в нея: 

 

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност 

и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество 

културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните 

културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в 

този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура, 

свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга - много уязвимият 

характер на това наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи 

съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на 

умението. 

 

Пилотната програма на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища", от която "Живи 

човешки съкровища - България" е част, цели да се предотвратят новите загуби. Особено 

важно е да се насърчат носителите на това нематериално културно наследство да 

практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения. 

България има щастието и до днес да притежава в значително съхранен вид фолклорна 

култура в нейния синкретизъм - като неразривно съчетание на звук, движение, слово, 

ритуал и пр. 

 

- ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ: 

 

1.Празникът Трифон Зарезан, като Ден на лозаря и винаря се организира от община 

Лясковец и "Винарна" АД и включва празнично шествие, ритуално зарязване и народно 

веселие. 

"Празник на лозаря и винаря", гр. Лясковец 
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2. Момичета, девойки на самия ден, облечени в народни носии, на главите с венчета от 

цветя и здравец ходят на групички из село и пеят и играят с лазарски песни. Носят 

кошнички в които домакините ги даряват с яйце. В песните се пее за здраве, за малки 

деца, за моми и ергени, за орачи и земеделци, пеят се благопожелания. 

 

„Лазаровден“,  с. Добри дял 

 

3. Организират се млади мъже които отглеждат коне и правят традиционни конни 

надбягвания. Сутринта на центъра засвирва духова музика и се тропва хоро. Хората се 

събират и всички заедно с ездачите се отправят към селската мера, където се провеждат 

конните надбягвания, по-предварителна организация. Обикновено Тодоровден е през м. 

март и се връзват мартенички на конете и ездачите. След състезанието се излъчват 

победителите - първенци и се прави трапеза и танцова забава. 

 

„Тодоровден“, с. Добри дял 

 

4. На 21 януари по традиция се събират жени, по-млади, по-възрастни и посещават 

местната акушерка (мед. сестра). Свири духова музика и се посещава последното 

родено бебе, като му се носят дарове. В читалището с местни самодейки след обяда се 

организира /женска/ среща. Мъже не идват, като се срещне мъж през деня по центъра 

на селото се къпе в поставите на селската чешма, жените го отъркалват в снега. По-

възрастни жени разказват как се е бабувало на времето /как са раждали жените децата 

си в миналото/. 

 

„Бабинден“, с. Добри дял 

 

5. Само млади, момци, облечени в народни носии, носейки калпаци на главите и геги в 

ръка, обикалят из селото в навечерието на християнския празник Коледа (Рождество 

Христово), пеят коледни песни. В съдържанието на песните се говори и благославя за 

здраве, благодат, късмет, богат урожай през годината. Домакините ги посрещат в къщи, 

даряват ги с печени гевречета, пуканки, сушени плодове, черпят ги с вино. 

 

„Коледуване“, с. Добри дял 

 

6. На сладък /шекер/байрам се приготвят сладкиши и се раздават на хората. 

 

„Сладък байрам“, с. Добри дял 

 

7. Рано сутринта на 21 януари участниците в обичая, маскирани и с музика посещават 

здравната служба, където ги очакват медицинската сестра и докторът. "Бабата" им 

полива, за да си измият ръцете и групата тръгва из село, като най-напред посещават 

домовете, където има новородени бебета, като им поднасят подаръци и благословията 

си. Не остава нито един не посетен дом. Навсякъде домакините ги посрещат с радост. 

Вечерта, капнали от умора, всички се събират в читалищния дом, удовлетворени от 
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това, че са внесли радост във всеки дом. Провежда се тържество с богата томбола и 

музикално-сатирична програма. 

 

„Бабинден“, с. Мерданя 

 

8. Рано сутринта на Димитровден, след като удари църковната камбана, домакините 

отчупват от опеченото агне и го носят в църквата, за отчитане. След приключване на 

литургия в къщи се събират на обяд цялото семейство и близки роднини. Яде се печено 

агне и печени тикви. В центъра на селото са разположени много сергии. Преди 5-6 

години през целия ден на площада свиреше духова музика, извиваха се кръшни хора, 

но в момента такава музика нямаше и само вечерта в читалищния салон се провеждаше 

танцова забава с богата томбола. 

 

„Селски събор“, с. Мерданя 

 

9. Последната неделя от месец Септември. Празникът се празнува с музика на мегдана, 

и обилни трапези във всяка къща, с много гости и роднини. 

 

„Събор на селото“, с. Виноград 

 

10. Селището ни е стар лозарски район. Има винарска изба. В района на лозовите 

насаждения има поставен каменен кръст в чест на "Трифон Зарезан" от преди 80 

години. На това място ежегодно се организира общоселски празник. Прави се 

дегостация за най-добро домашно вино, раздават се награди и грамоти, избира се цар. 

 

„Трифон Зарезан“, с. Камен 

 

11. Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне 

изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се 

конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб. 

 

„Тодоровден“, с. Камен 

 

12. На този ден се изкупуват определен брой агнета, в зависимост от броя на записалите 

се за курбана. В църковния двор се приготвят на курбан манджа. Когато стане готова 

свещеникът го освещава. Разсипва се на всички и се носи в къщи. 

 

"Гергьовски курбан", с. Камен 

 

13. През цялата година, освен през постния рамазан. 

Нашите цигани гласят сватбата седмици преди тя да стане. Правят я обикновено 3 дни: 

петък, събота и неделя. Особено характерен елемент от нея е т.н. "Арап". Складират 

голяма клада дърва, запалват огън (това става вечерта ден-два преди сватбата), 

почернят лицата си със сажди, засвирват зорните и докато изгорят дървата, до полунощ 
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игри, закачки, веселба. (Какво е символичното значение, никой не можа да каже). 

Сватбата става с богато пиршество и със страшен шум от маанета и кючеци. 

Усилвателните уредби до след полунощ гърмят и не дават никой да заспи. Характерно 

е, че роднини и нероднини помагат със средства за сватбата и щедри дарове на 

младите. Нашите цигани не купуват жените си. Женят се по два-три пъти и са доста 

сексуално свободни. 

 

„Сватба“,  с. Кесарево 

 

14. Посрещането на Новата година в нашето село е съчетание от отколешни празници и 

сегашни влияния. Традиционно е запазена новогодишната трапеза със нейното 

богатство, с патриархалната баница с късметите. Въпреки беднотията ни на ново-

годишната маса ще срещнеш всичко. Някога се слагаха 3, 5, 7 яденета, а сега - не по 

малко от 15. Докато някога посрещането на Нова година е бил скромен, тайнствен 

ритуал, то сега у богатите семейства се пренася в пиршество. Новото е сега, че щом 

изтеглят късметите от баницата, младите отиват на дискотека до сутринта. Старите - 

пред телевизора, или заспиват или дочакват 12-тия час, поздравяват се, гърмят, 

раздават си подаръците. Сутринта на 1 януари - почивка. Само децата ходят по роднини 

да сурвакат за здраве. 

 

„Нова Година“, с. Кесарево 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

Традициите и културата са две неразривни характеристики на човешкия живот. 

Терминът "култура" се отнася до съвкупността от жизнения опит, натрупан от хората, 

проявен: 

- в ежедневието; 

- в готвенето; 

- в дрехи; 

- в религиозните вярвания; 

- в изкуството; 

- в занаятите; 

- във философията, тоест самоизразяване и самопознание; 

- в особеностите на лингвистиката. 

 

Този списък може да бъде продължен, тъй като понятието "култура" включва 

абсолютно всички прояви на човешката дейност като индивид, както и обективни 

умения на обществото като цяло. 

 

Наследената част от културните умения е един вид ядро, основа, посока на развитие на 

обществото, тя е непроменена. Останалите елементи, съставляващи културата на 
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хората, могат да се променят, развиват, умират и да бъдат забравени. Тоест, културата 

на всяко общество се характеризира с две ценности - неизменна, основна и подвижна, 

жива част. Тяхното съчетание е развитието на културата, източникът на нейното 

постоянно самовъзпроизвеждане със съпътстващо развитие, погълнат от нов опит и 

умения.  

 

При липсата на някое от характеризиращите количества културата избледнява, 

престава да съществува и с нея обществото, което я е породило, изчезва. 

 

Ето защо на територията на МИГ следва да се продължат и предприемат дейности за: 

 

-  Повишаване на институционалния и административен капацитет на читалищата и 

тяхното финансиране на национално, регионално, местно и градско равнище. 

 

- Разширяване на възможностите на читалищата да кандидатстват по оперативни 

програми с основните дейности, описани в Закона за народните читалища и насочени 

към задоволяване на културни потребности на местните общности, свързани с 

неформалното образование, младежката заетост, младежко доброволчество, активен 

живот на възрастните хора, солидарност между поколенията и интеграционни процеси. 

 

- Включването на читалищата в стратегии за развитие на културата на регионално, 

местно и градско равнище ще допринесе за тяхното устойчиво развитие и ще бъде 

основа за системно събиране на информация на национално равнище за приноса на 

читалищата за развитието на регионите. 

 

- Подкрепа, включително и финансова, при реализирането на фестивали на 

любителското творчество от национално, регионално и местно значение. 

 

Насърчаването на културния живот в населените места е стимул за социално 

сближаване и интеграция на уязвими групи от обществото. Усилията ще бъдат 

насочени към развитие на местните културни институции и подпомагане за 

съхраняване на културната идентичност и традициите на общините Лясковец и 

Стражица.  Ще бъда  търсени способи и решения за приобщаване на децата и 

младежите към активно участие в културните процеси в района на МИГ, 

организирането и провеждането на обществени събития повишава експозицията на 

изкуствата и културата сред жителите и посетителите на общината и подобрява имиджа 

на община Лясковец и община Стражица. 

 

Нематериалното културно наследство на цялата територия, ще бъде съхранено и 

развивано. Следва да се работи активно за обогатяване и популяризиране на 

традиционните фестивали, развитие на местните занаяти и включването в 

специализиране туристически маршрути. 

Подкрепа за развитие на занаятите и творческите индустрии на територията на МИГ. 
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Демонстрационни проекти за запазване на културните традиции и предаването им през 

поколения.  

Обогатяване на традиционните фестивали и събори, провеждани на територията на 

МИГ. 

В община Стражица и община Лясковец ежегодно се провеждат панаири, сборове и 

празници, които могат да възвърнат първоначалното си предназначение – да се 

предлагат произведения на местни занаятчии и производители и да се превърнат в 

места за сключване на сделки. 

Умения, обучение и трансфер на знания: традиционни занаяти и технологии и 

съвременни професии, свързани с културното наследство по обучителни програми;  

Създаване на система за подготовка чрез изграждане на умения и трансфер на знания в 

областта на традиционните занаяти 

Насърчаване развитието на традиционните занаяти и превръщането им във фактор за 

развитие на местни индустрии. 

Развитие на програма за насърчаване на традиционните занаяти. 

Разработване на механизми за превръщане на традиционните занаяти като част от 

развитието на интегриран селски туризъм. 

Формиране на нагласи в обществото насочени към опазване на културното наследство.  

 Поддържане и развитие на българската национална идентичност, изследват и 

съхраняват културната памет. 

Подкрепа и създаване на подходящи условия за постигане на високи художествени и 

естетически резултати на културните продукти чрез осигуряване на необходимите 

правни, финансови, образователни и социални ресурси и гарантиране на равен достъп 

до култура на българските граждани. 

Повишаване на възможностите за насърчаване и развитие на българскатао култура и 

творческото начало, посредством създаване на стабилна среда за българските творци, 

която позволява да се развива устойчиво и видимо техният потенциал и капацитет. 

Популяризиране на недвижимото културно наследство в национален и международен 

план, развитие на партньорства, комуникация и обмен на информация и добри 

практики за недвижимото културно наследство. 
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Стимулиране на творческите търсения, основаващи се на културата за възможна 

икономическа, социална и екологична устойчивост. 

Продължаваща подкрепа на развитието на всички изпълнителските изкуства, както и 

търсене на нови и алтернативни форми за финансиране, пространства за творчество и 

изява. 

Мобилност на културни ценности в областта на изпълнителските изкуства. 

Мобилността на културните продукти в областта на изпълнителските изкуства 

(представлението, спектакъла или концерта) удължава живота им, подпомага тяхното 

възпроизводство и разпространение, но не може да възстанови изгубените навици за 

потребление в резултат на продължително неосигуряван достъп до сценична 

продукция. Съществуващата мобилност разширява достъпа на публиката до сценичен 

продукт, в т.ч. и от отдалечени региони. 

Превръщане на читалищата в: културни центрове за ресурсно осигуряване; в място за 

достъп до информация и съвременни комуникации; в средище на поддържане и 

развитие на любителското изкуство, както и на ключови организации за осъществяване 

на регионални, местни и градски инициативи е основен приоритет. 

Българските читалища като традиционни, натоварени с доверие, общностно основани и 

самоуправляващи се местни организации, притежават изключителен, но недостатъчно 

осъзнат на политическо равнище потенциал за стимулиране на устойчиво регионално и 

местно развитие. Тяхната роля може да отиде далеч отвъд изграждането и 

съхраняването на местната културна идентичност.  

Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в сферата на културата, 

информацията, образованието, социализацията и гражданското общество, те могат да 

бъдат изключителен фактор в изграждането на обществото на знанието, в развитието на 

регионите, да съдействат за повишаване на качеството на живот и субективното 

благополучие на своите общности и граждани. 

Разширяване на възможностите на читалищата да кандидатстват по оперативни 

програми с основните дейности, описани в Закона за народните читалища и насочени 

към задоволяване на културни потребности на местните общности, свързани с 

неформалното образование, младежката заетост, младежко доброволчество, активен 

живот на възрастните хора, солидарност между поколенията и интеграционни процеси. 
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VIII.ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

 

- Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти!»; 

- ИСУН; 

- Книга „ЛЯСКОВЕЦ. ЗАНАЯТИ И ТЪРГОВИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО“ на Светла 

АТАНАСОВА; 

- „ТИПОЛОГИЯ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДИГИТАЛНАТА ИМ 

КОНВЕРСИЯ“,  Калоян Николов; 

- „Бургуджиите – вчера и днес“, Център за междуетнически диалог и 

толерантност “АМАЛИПЕ”; 

- Информация, предоставена от МИГ; 

- Информация, предоставена от Община Лясковец; 

- Информация, предоставена от Община Стражица; 

- Информация от обработени Анкетни формуляри за Читалища и НПО; 

- Информация от обработени Анкетни формуляри за местна общност; 

- Сайт на Юнеско; 

- Сайт на Министерство на Културата; 

- Сайт „Живи човешки съкровища“; 

- Регистър на Читалищата в България; 

- Информация, предоставена от Читалищата на територията на МИГ; 

- Културен календар на Община Лясковец; 

- Културен календар на Община Стражица; 

- ПИРО-Лясковец; 

- ПИРО-Стражица; 

- culture.ec.europa.eu;  

- Информация от Националният институт за недвижимо културно наследство, 

НИНКН: //ninkn.bg; 

- Закон за културното наследство; 

- Регионален център за опазване на нематериалното, https://www.unesco-

centerbg.org ; 

- Български институт за стандартизация, Колекция Опазване на културното 

наследство - Основополагащи стандарти; 

- КОНВЕНЦИЯ за опазване на нематериалното културно наследство; 

- Институт за културно наследство; 

- Занаятите в България, https://www.fixstay.com/bg/article/136/zanaiati-bulgaria.html; 

- Народните занаяти, – символи на трудолюбието и 

https://www.bulgarkamagazine.com; 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/
https://www.fixstay.com/bg/article/136/zanaiati-bulgaria.html
https://www.bulgarkamagazine.com/
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- Списък на занаятите - Регионална Занаятчийска Камара; 

- Занаяти.bg |://zanayati.bg; 

- Празници и фестивали - Национална селска мрежа; 

- 10 от най-популярните фестивали и събори, https://www.10te.bg ; 

- Фестивалите в България //fest-bg.com ; 

- Информация от Музей на Гурбетчийското градинарство; 

- Фестивали и традиции в България, www.actualidadviajes.com ; 

- Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно 

наследство, юли 2021 г., Издател: Университетско издателство„Паисий 

Хилендарски“; 
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