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I. Въведение: 

 

1.1. Информация за проект «Умни територии -всички под един покрив: 

иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!» 

 

Кратко описание на проекта/информацията: 

 

СНЦ“МИГ-Тутракан-Сливо поле“ е партньор по проект за вътрешно-териториално 

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

промотиране на уникални местни продукти!» заедно със СНЦ“МИГ-Средец“ и 

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“. 

 

Чрез проекта 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 партньорството между три Местни инициативни групи  е тяхното 

желание 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 спомагат 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 
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различни видове доставчици на едно място.  

 

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. 

 

1.2. Институционална рамка на настоящото проучване: 

 

Възложеното проучване се провежда съгласно 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.", Процедура  №BG06RDNP001-19.355. 

 

Дейностите по проучвания и анализи ще се финансират  с безвъзмездна помощ 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.", съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) за прилагане на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР). 

 

1.3. Очаквани резултати: 

 

Чрез изпълнение на проучванията и извършване на анализите ще бъде изследвани 

занаяти, обичаи, традиции от поколения на поколения на територията на МИГ Тутракан 

-Сливо поле". 

 

Създадена  база с данни за занаяти, обичаи, традиции. 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. 

Създадени условия за разработване на териториална марка/бранд с включени културни 

продукти. 

 

Систематизирана информация за включване в иновативна интернет- платформа за 

трите територии -Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и 

промотиране на уникални местни продукти! 

 

Създаден регистър от местни събития като подготовка за включване в интерактивна 

карта "Културен календар". 

 

Създадени условия за привличане на местните производители от трите територии за 

участие в съвместен бранд на МИГ. 

Създадени условия за популяризиране на местното културно наследство, традиции 

съвместно с характерни за районите атракции . 
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Създадени пълноценни условия за изява и обществен живот на местните общности. 

 

II. Използвани съкращения: 

 

ОСП  Обща селскостопанска политика  

ВОМР  Водено от общностите местно развитие  

ОСР  Обща стратегическа рамка  

ГД „Земеделие и 

развитие на селските 

райони“  

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 

райони“  

ЕЗФРСР  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

ЕК  Европейска комисия  

ЕПИ  Европейско партньорство за иновации  

ЕФМДР  Европейски фонд за морско дело и рибарство  

ЕМРСР  Европейска мрежа за развитие на селските райони 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЕСИ фондове  Европейски структурни и инвестиционни фондове  

ЕС Европейски съюз  

БВП Брутен вътрешен продукт  

МГД Местна група за действие 

LEADER Връзка между действията за развитие на икономиката на 

селските райони (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale) 

М Мярка 

УО Управляващ орган 

НПО Неправителствена организация 

НМСР Национална мрежа за селските райони 

ОП Оперативна програма  

РА Разплащателна агенция 

Р Резултат 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 
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МСП Малки и средни предприятия 

SWOT анализ Силни страни, слабости, възможности и заплахи 

Ц  Цел 

Проект Заявление за подпомагане, заедно с всички изискуеми 

документи, както и съвкупността от материални и 

нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от 

кандидата и допустими за финансиране по ПРСР. 

ТЦ Тематични цели  

РД Работен документ 

 

 

III. Методология: 

 

3.1. Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа 

(кабинетен анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите). 

 

• Работа на терен ( пряко допитване): 

 

a) Събиране на първични данни; 

b) Подготовка и извършване на теренно проучване; 

c) Обработка на данни и получена емпирична информация; 

d) Обобщаване и анализиране на данни и информация; 

e) Систематизиране на база с данни; 

f) Формулиране на мнения и препоръки; 

 

• Метод на кабинетно проучване:  

 

За целите на настоящия анализ кабинетно проучване е метод за събиране и обработка 

на информация от всички възможни източници за изследвания проблем. То не подлежи 

на предварително заложена рамка и метод, а изцяло зависи  от характера на наличните 

документи.  

 

В настоящото изследване/проучване се ползва и т.нар. вторичен анализ на емпирични 

данни и анализа на съдържание (контент анализ) на откритите документи, които са 

използвани в проучването.  

 

В допълнение са ползвани различни видове доклади и анализи и публично-налична 

информация. 

 

Методите за анализ, които са използвани, са продиктувани основно от целите, които 

следва да бъдат постигнати и резултатите за нуждите на МИГ. 
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3.2. За изпълнение на задачите, поставени в настоящия документ, се използва 

инструментариум, базиран на проучване на публично-достъпни източници на 

информация, включващ: 

 

a) Системният подход, аналитичният и сравнителният; 

b) Въпросници:  писмено формулиран набор от въпроси, в който респондентите 

записват своите отговори, обикновено в рамките на тясно определени алтернативи. 

Анкетирането е ефективен механизъм за събиране на данни; 

c) Събрани данни: получената информация е допълнена посредством консултации 

със заинтересованите страни, осъществени под формата на дискусии във фокус групи 

или като спонтанно поставени обсъждания в рамките на други по вид и предназначение 

събития, както и чрез неформални интервюта с цел преглед на ситуацията. 

d) Задълбочено изследване и обобщаване на конкретните налични  данни в 

публичното пространство на действие на МИГ; 

e) Съдържателен анализ: преглед на качествени и количествени данни, на основата 

на които се генерират изводи, мнения, препоръки (проучване, анализ, препоръки). 

f) Подходът на SWOT анализа (силни страни, слаби страни, възможности, заплахи) 

и др. 

g) Експертна  оценка чрез която са формулирани изводите и направените 

препоръки.  

h) С помощта на метода е извършена преценка на фактите, получени от проучване 

на информационни и документални източници. 

 

С проучването ще се събере и систематизира материал/база данни за занаятите, 

традициите и обичаите, които са се практикували в миналото и настоящето в 

населените места от територията на " МИГ Тутракан -Сливо поле". Ще се 

систематизира събрания теренен материал и ще се изготви доклад на хартиен и 

електронен носител, а от него ще се подготви книга за издаване (печатно издание и 

онлайн на интерактивната платформа). 

 

До момента занаятите, традициите и обичаите, които са се практикували в миналото и 

сега се практикуват в населените места на територията на "МИГ Тутракан - Сливо 

поле" не са проучени изцяло. Материала от проучването е мост към бъдещето, чрез 

интерактивната иновативна платформа - "Умни територии-всички под един покрив" ще 

достигне до подрастващите и младите хора , за да се съхранят и запазят във времето. 

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. 
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3.3. Очаквани качествени индикатори : 

• Събиране и обработване на информация (включително от публични и други достъпни 

източници); 

• Теренно проучване на територията на МИГ; 

• Анализиране на документални източници по темата; 

• Изготвяне на анкетни карти и извършване на допитване сред заинтересовани 

страни; 

• Изготвяне на Аналитичен доклад  за резултатите от проведеното проучване; 

• Създаване на база-данни за проучването; 

• Формулиране на изводи и обосновани мнения ; 

• Документиране на изследването на електронен и магнитен носител; 

 

3.4. Очаквани количествени индикатори: 

• изготвен аналитичен доклад: 1  брой 

• попълнени анкетни карти/въпросници: 40 броя  

• изготвена база-данни на анкетното проучване - 1 брой 

• изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 брой 

• изготвен доклад за извършената дейност: 1 брой 

 

IV. Основни понятия: 

 

• Култура: 

Културата е широко понятие. Тя се възприема като елемент от идентичността, който 

дава чувство за принадлежност, като начин за изразяване на ценности, но също и като 

икономическа дейност, чрез културните и творческите индустрии. 

 

• Народни обичаи и обреди: 

Народните обичаи и обреди представляват културно-историческото и обществено 

развитие на всеки народ. Посредством тях се предават на бъдещите поколения 

възприетите и усвоените явления от миналото. Те представляват мост между старата 

култура и младото поколение, което я възприема като знание за живота на своите 

предци. 

 

• Нематериално културно наследство: 

“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 културното наследство. 

 

• Видове нематериално културно наследство съгласно Конвенция за опазване 

на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. 

(а)        устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на 

носител на нематериалното културно наследство ; 

(б)        художествено-изпълнителско изкуство ; 
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(в)        социални обичаи, обреди и празненства ; 

(г)        знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената ; 

(д)        знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

 

• Занаят:  

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. Повечето занаяти 

изискват комбинация от умение и талант, но те могат да бъдат научени на по-базово 

ниво практически от всеки. 

 

• 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 – морална, 

религиозна, образователна или политическа. 

 

• Етнографска група: 

Етнографската група е понятие от теоретичната етнология, от теория на етноса, 

обозначаващо част от даден народ, обикновено локализирана в някой регион от 

територията му, притежаваща особености на диалекта и културата (облекло, 

психически черти, храна, обичаи и т.н.). 

 

• Етническа група: 

В етнологичната теория етническата /или етничната/ група е част от даден народ, която 

се е откъснала от него, най-често поради някаква историческа причина и живее в 

обкръжението или в състава на друг народ, но запазва своя език, културно-битови 

особености и съзнание за своята обособеност. 

 

• Мулти-културализъм и интеркултурен диалог: 

С понятието мултикултурализъм се обозначава културното различие между 

общностите в дадено общество и политиката, която подкрепя това различие. 

Съществуват две основни и привидно различни линии, развили се при различни 

правителствени политики и стратегии. 

 

• Събор: 

Съборите (сборовете) са общо селищни празници в чест на светеца-покровител на 

селищната общност.  

Основната функция на съборите е интегративна и комуникативна, като отбелязването 

им поддържа общностното единство и съзнанието за групова (селищна) идентичност. 
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Съборите са концентрирани най-вече в пролетно-летния календарен цикъл, тъй като се 

свързват със способността на съответния светец да носи плодородие и да предпазва от 

природни стихии. В традиционната култура отбелязването на съборите обикновено 

обхваща три дни – деня преди празника на патронния светец, деня на самия празник и 

следходния ден или деня на празника и двата следващи дни. В по-ново време 

времетраенето на празника се съкращава и днес най-често съборите обхващат един или 

два дни – навечерието и деня на светеца-покровител или деня на патронния светец и 

следващия ден. 

 

• Бит, поминък, начин на живот: 

 

Земеделие и земеползване: Земеделието е един от основните поминъци на обитателите 

на българските земи още от древността, за което свидетелстват редица археологически 

находки. Факторите, благоприятстващи развитието на земеделието по нашите земи, са 

географското положение, теренните и почвените условия. 

 

Скотовъдство: Животновъдството, плътно обвързано със земеделието, е един от най-

старите поминъци на българския народ в хилядолетното му развитие. Географските, 

геоморфологичните и климатични характеристики по българските земи са особено 

благоприятни за животновъдството и преди всичко за пастирското стопанство и 

овцевъдството. Отглеждането на добитък е едно от главните занимания и поминъци на 

хората още от праисторията. 

 

Лов: Ловът е добавъчен поминък без особено стопанско значение. Практикува се по-

скоро за удоволствие и спорт, в повечето случаи от по-заможни хора. Рядко има по-

съществен принос за изхранване на семейството. 

Ловува се заради месото, най-често птици (яребици, пъдпъдъци, диви патици и гъски, 

фазани, гугутки или врабчета за отговяване на Коледа), а също и зайци. Ловът на сърни, 

елени и диви прасета става популярен едва напоследък. За кожи се ловят лисици, 

златки, белки, видри, катерички. За унищожаване на вреден дивеч се преследват вълци, 

лисици, порове, диви котки, чакали и др., а понякога и катерички, когато те 

унищожават реколтата от орехи. 

 

Професионални организации: В българската традиционна култура съществуват стари 

практики за организиране на съвместна работа чрез обединяване на труд или стопански 

инвентар и добитък: „на спрега“, когато двама стопани изпълзяват съвместно воловете 

си като телгителна сила, „на зареда“, когато се обединява човешкия труд за прибиране 

на реколтата, като се използва оптимално във връзка с разликите в съзряването. 

 
Eснафи: Еснафите са форма на самоорганизация на занаятчиите, признавана и частично 

регулирана от държавата. Документирано е тяхното съществуване във Византия и най-

вероятно са съществували и в Средновековна България. Повечето писмените сведения 

за българските еснафи са сравнително късни – от епохата на Възраждането. 
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Традиционен дом:  Жилището като материален обект и домът, обединяващ 

материалното (пространството и вещите в него), социалното (съвместното живеене) и 

емоционалното (чувството за принадлежност към определено място), са едни от 

трайните символи на човешката култура. Според Старобългарския речник лексемата 

дом има следните значения: Домъ 1. Дом, къща, жилище; 2. Църква, храм домъ божи; 

домъ господень; 3. Домочадие челяд, семейство весь домъ его; Домъ (Зогр. Мар. Асем.) 

домови – към дома, домовитъ човекъ – ‘домовладика, домоначалник’; господинъ домоу 

– ‘собственик на дом’.  В речника на Найден Геров Дом означава 1. къща, дом; 2. 

всичките вкъщи – челяд, семейство; 3. покъщнина, домакинство. Двата речника 

насочват към значението на „дом“ в традиционната българска култура, в което се 

свързват „къща, жилище“ и „семейство, домочадие“. 

 

Съставки, кулинарни технологии, вкусове и аромати на храната през традиционния 

период: В миналото българи полагат огромен труд за добиване на основните си 

хранителни суровини. Чрез главните стопански дейности – земеделието и 

скотовъдството – те произвеждат различните видове зърна (пшеница, ръж, ечемик, 

овес, просо, ориз, царевица), варива (леща, фасул, бакла), повечето лютиви растения 

(лук, чесън, праз, хрян, чушки), всички източници за ферментиралите си блюда и 

напитки, маслодайни растения (сусам, мак, слънчоглед, орехи, семки от тиква), 

ароматни листни подправки (магданоз, чубрица, джоджен, копър, мерудия, сминдух, 

целина и др.), част от солта (морска и каменна по морското крайбрежие и в отделни 

райони), някои плодове като грозде, слива, зарзали, праскови, тиква; яйцата, месото от 

птици, прасета, дребен и едър рогат добитък, животинска мазнина (масло, мас, сланина, 

лой), мед, мляко (овче, козе, краве, биволско). 

 

Традиционно облекло: Женско облекло. 

Изследователите на българското традиционно народно облекло определят три основни 

вида женски носии в зависимост от горните дрехи: двупрестилчен, сукманен и саянен. 

Мъжкото облекло на българите в зависимост от цвета на горните дрехи бива два типа: 

белодрешно и чернодрешно. 

 

Вярвания чрез облеклото: Облеклото чрез техниката на тъкане и кроене, чрез 

материала, формата и композицията на множеството части на костюма разкрива 

съхранени в продължение на векове архаични черти. Старинните отлики в носиите, 

съпоставени с данни от археологията и езикознанието, църковното изкуство – 

стенописи, миниатюри, мозайки; писмените извори-документи, сведения на 

пътешественици, народописни материали са ясен белег за родова и етническа 

принадлежност. 

 

Етнографски ареални комплекси: Етнографските музеи на открито са една 

разпространена в различни страни по света форма за презентиране на традиционния 

начин на живот в миналото. В България възрожденската архитектура и занаятите се 

възприемат като част от спецификата на родната традиционна култура. Това води до 

тяхното експониране в етнографски комплекси, своеобразни музеи на открито. 
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Ценности: Понятието ценност влиза в научната употреба в края на XIX век и с него в 

културологията, социологията, философията и др. се обозначава хуманният, социален и 

културен смисъл на явления, процеси и поведенчески модели в реалността. 

 

• Българска народна музика: 

Музикален жанр, обхващащ предназначената за представяне пред публика музика, 

базирана на традиционния музикален фолклор в България 

Тя се формира през първата половина на XX век, възпроизвеждайки и 

преинтерпретирайки предмодерната, главно селска фолклорна музика, която е 

откъсната от първоначалните си ритуални и битови контексти. Това става в две 

основни направления – опити за запазване на традиционната музика във форма, 

максимално близка до нейния автентичен вид, и адаптирането ѝ към различни нужди на 

съвременната публика – от високата култура до популярната музика. 

По своя характер и изразни средства тя варира според регионите, в които е възникнала, 

затова е и разделена на няколко фолклорно-етнографски области. 

 

• Народно творчество: 

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“. 

Народното творчество е съвкупността от прояви на устното творчество (като разкази, 

легенди, поговорки, суеверия, песни, обреди, а също и гатанки и др.) на определен 

етнос. Обикновено произведенията се разпространяват устно, но с възникването на 

идеята за националните ценности започват да се записват, а и издават, като част от 

националното (литературно) наследство. 

 

• Традиционна медицина: 

Българската традиционна медицина е съхранила лечебни средства, технологии и 

практики, които са дошли до нас от древността и са предавани през поколенията. 

 

• Традиционно пеене и свирене: 

 

Традиционните музикални дейности пеене и свирене, свързани с архаични музикално 

фолклорни практики, съществуват в България в “класически” вид до края на ХІХ век. 

Фолклорната културна традиция е присъща на домодерните времена. 

 

• Обреди: 

Обредът възниква в зората на човешката култура, когато човекът си представя света 

като постоянна борба между две начала – доброто, създаващо света, творческо начало и 

злите, разрушителни сили, стремящи се към хаос. В тази епоха, наричана архаична, 

митът, който разказва за “началото” на света и обредът, който символично 
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възпроизвежда сътворението, заемат централно място в човешката култура. 

 

• Традиционно разказване: 

Основна роля на разказването като дейност – в миналото, но и до днес – е да откроява 

нещата и да им придава смисъл. Това, за което говорим, е нещото, което ни интересува; 

онова, за което разказваме, се отделя от непрекъснатия житейски поток, запечатва се в 

думите и остава да присъства в съзнанието и в емоциите ни, както присъства образът на 

една картина или мелодията на една песен. Тази възможност на разказа да обобщава и в 

същото време да въздейства предметно-образно определя особената му значимост в 

традиционната култура. 

 

• Фолклорно танцуване и детски игри: 

В България, и по точно в по-голямата част от българските села, до средата на 20 век 

фолклорната танцова култура продължава да функционира по начин, характерен за 

традиционните земеделски прединдустриални общества. 

Според това кога, при какъв случай и с каква цел се изпълнява даден танц българските 

танци се разделят на две основни групи – обредни, които са неразделна част от обреда и 

необредни, празнични, които се изпълняват при различни поводи и не са строго 

обвързани с един конкретен случай. 

 

• Програмата “Живи човешки съкровища”: 

Програмата “Живи човешки съкровища” на ЮНЕСКО предполага възможността и 

стимулира страните-членки да определят сами и да систематизират в документи-листи 

онези традиционни дейности и умения, които считат за важни за устойчивостта на 

идентичността на гражданите си. Така, разпознавайки дейности и умения за своята 

територия, всяка страна-членка всъщност “посочва” важни дялове от своята 

традиционна култура и техните разнообразни, като конкретни културни факти, 

проявления. Естествено, в процеса на разпознаването, Държавата си служи с 

компетенциите на екипи от експерти, чрез които формулира своите приоритети в тази 

област. Разпознала на най-висше равнище съществените традиционни дейности и 

умения в своята културна традиция, всяка страна приема номенклатури-списъци, в 

които тези традиционни дейности и умения са конкретно посочени. Крайната цел на 

програмата е да се създаде международен списък на “живите човешки съкровища” – 

т.е., на носителите на нематериална културна собственост, които притежават 

изключително високо майсторство. Тези личности следва да бъдат поддържани, 

поощрявани и окуражени, за да съхранят и предадат на следващите поколения своите 

уникални знания и умения. 

 

V. Информация за занаятите на територията на МИГ: 

 

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 

 

1. Художествена обработка на кожа 

 

2. Изработване на изделия от кожа 

 

3. Изработване на накити 

 

4. Изработване на изделия от ковано желязо 

 

5. Художествено леене 

 

6. Звънчарство 

 

7. Ножарство 

 

8. Изработване и ремонт на старинно оръжие 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», 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. 

 

14 

 

9. Везбарство 

 

10. Художествено плетиво 

 

11. Изработване на национални кукли 

 

12. Изработване на художествена керамика 

 

13. Грънчарство 

 

14. Художествена обработка на дърво и дърворезба 

 

15. Изработване на художествени тъкани 

 

16. Гайтанджийство 

 

17. Изработване на национални костюми 

 

18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти 

 

19. Художествена обработка на камък 

 

20. Бакърджийство (медникарство) 

 

21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство 

 

22. Ръчно килимарство 

 

•  Други: 

 

23. Леярство на камбани 

 

24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло 

 

25. Рисуване и гравиране върху стъкло 

 

26. Ръчно книговезване 

 

27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях 

 

28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите й 

 

29. Часовникарство 
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30. Гравьорство 

 

31. Изработване на камини, кахлени печки 

 

32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи 

 

33. Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини 

 

34. Коминочистене 

 

35. Тенекеджийство 

 

36. Калайджийство 

 

37. Ковачество 

 

38. Изграждане на кладенци 

 

39. Каменоделство 

 

40. Точиларство 

 

41. Ключарство 

 

42. Бъчварство 

 

43. Коларство 

 

44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли 

 

45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство 

 

46. Седларство и сарачество 

 

47. Обущарство 

 

48. Шапкарство 

 

49. Въжарство 

 

50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия 

от захарен сироп 
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51. Вулканизация 

 

52. Поправка на велосипеди 

 

53. Шивашки услуги 

 

54. Тапицерство 

 

55. Ръчна изработка и ремонт на мебели 

 

56. Ръчна изработка на табели и реклами 

 

57. Фризьорство 

 

Занаятчиите могат да упражняват един или повече занаяти, да предоставят само 

занаятчийски услуги и да търгуват единствено със собствената си продукция. 

 

Самостоятелно зает занаятчия може да бъде физическо лице, което отговаря на едно от 

следните условия: 

• калфа - без право да обучава чираци; 

• майстор. 

Занаятчиите могат да се обединяват в регионални занаятчийски камари, които са 

юридически лица. Регионалните занаятчийски камари извършват дейността си съгласно 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

За съжаление, актуална информация за Регионална занаятчийска камара – Русе и 

Регионална занаятчийска камара –Силистра не е открита. 

 

Регистър на занаятчиите: 

 

Регионалният регистър на занаятчиите се води от съответната регионална занаятчийска 

камара. Той е публичен и се обявява на интернет страницата на съответната камара и на 

интернет страницата на Националната занаятчийска камара. 

 

За съжаление не е работещ и наличен Националния регистър на занаятчиите, както и 

Националната камара на занаятите. 

 

В тази връзка за целите на изследването няма как да бъде установена връзка и да бъде 

изискан Списък с практикуващите занаяти на територията на общините Тутракан и 

Сливо поле. 
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Съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република 

България, занаятчиите комбинират художествени и ръчни умения за да проектират, 

изработват, ремонтират, настройват, поддържат и декорират прецизни и музикални 

инструменти, бижута, изделия от благородни метали, керамика, порцелан и стъкло. 

 

Те прилагат традиционни и/или съвременни техники да оформят, гравират, отливат, 

сглобяват, тъчат и декорират разнообразни изделия от стъкло, керамика, текстил, 

слама, камъни, дърво и кожа. 

 

Занаятчиите изпълняват следните основни задачи: 

- изработват, калибрират, ремонтират, поддържат и монтират прецизни и музикални 

инструменти; 

- изработват, поправят и оценяват бижута, церемониални или религиозни предмети от 

злато, сребро, други благородни метали или скъпоценни камъни; 

- режат, оформят, полират и гравират скъпоценни и полускъпоценни камъни, 

включително диаманти в бижута и предмети от благородни метали; 

- изработват ръчно или машинно керамични и порцеланови съдове, санитарни изделия, 

тухли, керемиди и абразивни колела; 

- съгласно дизайна издухват, моделират, пресоват, режат, изрязват, шлифоват, оформят 

и полират стъкло; 

- декорират изделия от дърво, метал, текстил, стъкло, керамика или други материали, 

проектират, чертаят и рисуват букви, фигури, монограми и дизайни за изготвяне на 

знаци; 

- прилагат традиционни техники като отлежаване, импрегниране за подготовка на 

дърво, слама, ратан, тръстика, камък, глина, черупки и други материали, гравират, 

моделират, сглобяват, тъчат или рисуват и декорират различни изделия за лична и 

домакинска употреба или за декоративни цели; 

- подготвят материали за изготвяне на плетени мебели, четки и метли и тъкане на 

различни видове кошничарски изделия; 

- прилагат традиционни техники и модели за производство на тъкани, плетива, 

бродерии, облекла и други домакински изделия. 

 

Тази група включва следните единични групи: 

 

• 7311 Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти 

• 7312 Производители и акордьори на музикални инструменти 

• 7313 Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни 

• 7314 Грънчари и сродни на тях 

• 7315 Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна 

обработка на стъкло 

• 7316 Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори офортисти 

• 7317 Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали 

• 7318 Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали 

• 7319 Занаятчии, н.д. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», 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. 

 

18 

 

• Известни занаяти в Тутракан: 

 

Градът на лодкарите, рибарите и залезите – така е известно едно от най-магнетичните 

ни малки селища по българското поречие на Дунав. Особено красив привечер, когато 

слънцето обагря водите на реката във всички нюанси на златно и червено, Тутракан 

отбелязва почитта си към слънцето и реката със специален летен фестивал, наречен 

„Огненият Дунав“. 

 

През своето хилядолетно съществуване Тутракан е свързан неизменно с риболова, с 

плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските си работилници. С този древен занаят и 

поминък са се занимавали цели родове и фамилии. В началото на века в Тутракан има 

повече от 5000 рибари, на рибарския пристан е могло да се видят над хиляда лодки. 

Тутраканските рибари са действителни господари на дунавския риболов от Оршова до 

делтата на Дунава. 

 

Населението по тези земи се е занимавало предимно със земеделие, скотовъдство и 

риболов. Ковачество, абаджийство, кундурджийство, грънчарство и гемиджийство са 

добре развити занаяти по тази територия. В Тутракан е кипяла оживена стопанска 

дейност – мутафчии, бакали, тухладжии и търговци. 

 

Основен поминък на населението е лозарството и земеделието. Започват да се развиват 

занаяти като обущарство, ковачество, абаджийство, сарачество, коларожелезарство и 

бъчварство. 

 

В Тутракан са на изчезване двата основни поминъка на местното население – рибарство 

и лодкостроителство. 

 

В малкия дунавски град се намира и единственият по рода си в България архитектурен 

резерват Рибарска махала, изграден по крайбрежната ивица.  На територията му се 

намират множество сгради - паметници на културата, в които може да се видят 

работилница за лодки и работилница за мрежи, в които са изложени различни оръдия, 

методи и предмети от двата основни поминъка на тутраканци – рибарство и 

лодкостроителство. 

 

Тук посреща туристите последният майстор на дървени лодки, известни като 

тутраканки –  Румен Тросков. В момента той плете мрежа за карагьоз, а в една от 

одаите ще ви покаже мрежата, която е стягал цели четири години. 

 

Румен Тросков е последния майстор на мрежи и на дървени лодки в града. 

 

Николай Йорданов е настоящ ученик по плетене на риболовни мрежи на стария 

майстор Румен Тросков. 
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Румен Тросков и Николай Йорданов съхраняват старите умения и участват в 

демонстрации на плетене на рибарски мрежи. 

 

В Рибарската махала са възстановени в автентичния им вид пет къщи:  

-къща на ул. "Рибарска" № 33, уредена е експозиция на лодки и история на 

лодкостроенето;  

-къща на ул."Рибарска" № 35, уредена е експозиция на различни видове речни рибарски 

мрежи; 

- къща на ул. "Рибарска" № 37, в която се експонира производството на традиционните 

за региона спиртни напитки - червено и бяло вино, на кайсиева, гроздова и плодова 

ракия, както и експозиция от произведени в различни години в региона спиртни 

напитки;  

-къща на ул. "Рибарска" № 39, в която са изложени фотокартички, диплянки, книги и 

характерни за региона сувенири; къщата изпълнява ролята на своеобразен посетителски 

център;  

-къща на ул. "Рибарска" № 45, изградена е етнографска експозиция (оригинални сечива, 

инструменти и други експонати, свързани със стопанската дейност, занаятите и 

домакинството). 

 

• Хлебопроизводството като занаят: 

 

В Тутракан - плодородната и слънчева територия, хлебопроизводството има богата и 

стара история. 

Инициативният и предприемчив тутраканец е вярвал в думите на мъдреца, че никой не 

е по-голям от хляба и е възпитавал поколенията си в респект към този благороден 

занаят. Защото хляб се е приготвял откакто свят светува и нашите предци са го тачили 

като светиня. 

Хлебарството е най-стария занаят на Земята. 

 

Ето и местните фирми, занимаващи се с хлебопекарство и хлебопроизводство: 

-ЕООД “Паунов” – Камен Борисов Паунов; 

-ОПК “Дунав” – Стойчо Ганев Митев; 

-ЗК “Хр. Ботев” – Недка Маринова Йорданова; 

-ЕТ “ Дунавски залез” Исмаил Кашчилар; 

-ПК “Самопомощ”; 

-ЕТ “Марви” Милко Цанков; 

-ПК “Борец”; 

-ЗК “Изгрев”- Петра Пенчева; 

-ЕТ “Методиеви”-Запрянка и Димитър Методиеви 

 

• Производство на боза като занаят: 

 

Бозата е питие, което освен, че е много вкусно, е и много полезно, стига да е 

приготвено по традиционна рецепта. Бозата и бозаджийниците са имали както периоди 
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на разцвет, така и на упадък. Най-старите майстори правели гъстата течност от просено 

брашно. Произвеждали я също от ръж или пшеница, както и смесена – от просо и ръж. 

 

В Тутрака  фирма „Алеите - Метин Кашчилар“ ЕТ са известни с производство на 

качествена боза по традиционна рецепта. 

 

• Шивашките  услуги като занаят: 

 

Един от най-добре развитите занаяти е шивачеството.  

 

Ето днешните фирми в Тутракан, предлагащи шивашки услуги-собствено 

производство: 

-Фирма “Трансмариска-69” – АД ; 

-ЕТ “Мил-Стеф-90” – Стефка Козарева; 

-ЕТ “Леопард” – Кремена Стилиянова; 

 

• Обработката на дървесина като занаят: 

 

Дървото е материал, който е изминал дълъг път с човек. И днес (с различни материали) 

дървото остава изключително подходящо и търсено. Дървените продукти са в модата 

днес, въпреки че винаги са били търсени. 

Ръчната работа е ценна във всеки случай. Търсенето на дърводелство, създадено от 

майстори на занаята, винаги е голямо, понякога многократно надвишава предлагането и 

води до повишаване на цената на продуктите. 

 

Ето днешните фирми в Тутракан, предлагащи дърводелски услуги-собствено 

производство: 

- Фирма “Тутраканска гора”-ООД; 

- ЕТ “Невани” – Валери Цонков; 

- “Лес” ЕООД – Валери Цонков; 

- Марин Гюнев; 

- Тодор Кръстев; 

- Тодор В. Тодоров; 

- ЕТ “Дар”- Димитър Владев 

 

• Железарството като занаят: 

 

Железарството е сред най-старинните занаяти. Най-важната част в една железарска 

работилница е оджака – ковашкото огнище. Почти няма област в човешкия живот, за 

която железарят да не изработва приспособления или инструменти. Вериги, саджаци, 

дилафи, огрибки, кофари – триперец или двуперец (с две или три пера) – за къщата; 

съкове, ножици, звънци – за овчаря; чукове и наковални за косача; сатъри, ченгели, 

куки – за месаря; ножици за овощаря; изнемала и длета за дърводелците и резбарите; 

жаги, брадви, куки за обръщане на трупите, кола с ниски колела и без климии – за 
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дърварите; и за шивача и за тъкачката, и за обущаря та дори и за пътното строителство 

– лостове, лопати, трамбовки, и др. колички. 

 

Ето днешните майстори в Тутракан, занимаващи се с железарство-собствено 

производство: 

- Георги Димитров Генов; 

 

• Известни занаяти в Сливо поле: 

Главни поминъци на хората от старинни времена в селищата около Сливо поле са 

земеделие, скотовъдство, лов и риболов, както и някои занаяти с домашен характер. 

 

• Обработката на дървесина като занаят: 

 

Дървото е материал, който е изминал дълъг път с човек. И днес (с различни материали) 

дървото остава изключително подходящо и търсено. Дървените продукти са в модата 

днес, въпреки че винаги са били търсени. 

Ръчната работа е ценна във всеки случай. Търсенето на дърводелство, създадено от 

майстори на занаята, винаги е голямо, понякога многократно надвишава предлагането и 

води до повишаване на цената на продуктите. 

 

Ето днешните фирми в Сливо поле, предлагащи дърводелски услуги-собствено 

производство: 

- ВХМ-Борислав Михайлов ЕТ; 

- ТРИНИ ФОРС; 

 

• Други: 

 

-  В село Преславци  Севдалина Михайлова демонстрира  направа на сладък салам , 

пестил и маджун /в сезона на плодовете / , приготвяне на натурални сокове и сладка .  

- В село Преславци  Анета Симеонова демонстрира  плетене  на терлици и елеци ,на  

две и една кука , везане на мотиви  . 

- В село  Преславци Галина Салъф демонстрира приготвяне на близалки  и 

карамелизирани ябълки . 

 

От 129 занаята в България през 2011 година, днес са останали само 57, след промени в 

Закона за занаятите цели гилдии и сектори от занаятчийството са отпаднали.  

 

Заради направените през 2011 година промени в Закона за занаятите над 60 майсторски 

професии вече не се считат за занаяти.  

 

Списък към закона определя кое е занаят и кое не. Това води до отпадането на цели 

гилдии от занаятчийството, а майсторите срещат трудности в своята дейност. 
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VI.Информация за физически и юридически лица, предоставящи услуги в сферата 

на обичаи и традиции от поколения на поколения: 

 

Българските обичаи са специфични за България и българите, разнообразни или 

постоянно повтарящи се действия на народа, 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. 

 

В основата на българските народни празници и обичаи е народният светоглед – знания 

и представи за света, както и взаимовръзките в природата и обществото. Мирогледът е 

свързващото звено между стопанската дейност и празнично-обредната система. 

 

За да удовлетвори потребностите си, свързани с добра реколта, здраве на домашните 

животни, здраве и благополучие в семейството, човекът въздейства върху природата. 

Конкретният начин на въздействие се определя от знанията и представите за нейната 

същност и взаимовръзките в нея. 

 

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. 

 

Българският календар има голямо многообразие от празници, обичаи и обреди. В тях 

виждаме богатството на нашата народна култура, съчетаваща древни традиции и 

вярвания. В миналото българите са познавали много добре всички празници, знаели са 

с голяма точност кога и в кой ден се пада известен празник, колко дни, седмици или 

месеци има от един празник до друг. 

 

Различните обичаи олицетворяват една интересна взаимовръзка между социални 

отношения в миналото, митологични образи и географски особености. 

 

Повечето празници са свързани с работната дейност на българите. Правят се различни 

обреди за плодородие и добра реколта, за здраве на домашните животни и за 

благополучие в семейството. 

 

Много от празниците са свързани с православното християнство. Интересна е връзката 

между езическите вярвания на народа и християнството, чрез която се установява т.нар. 

битово християнство. 
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Българските обичаи са ключов елемент от цялостната ни културна традиция и вероятно 

са спомогнали за съхраняването на българския дух в превратностите на времето 

 

Етнографски проучвания сочат, че в България имаме над 10 000 церемонии, свързани с 

празници. 

 

Традициите се разбират като съвкупността от навици, които са се развили във времето 

и се използват в социална или друга форма на живот. По същество традициите са 

регулатори, ограничители на социалните дейности и прояви на характера, човешкото 

поведение. Те диктуват приетите норми в обществения живот и идеята на всеки 

отделен човек за допустимото и неприемливото в рамките на отделно общество. 

 

Традицията е комплекс от всякакви действия, които се предават от поколение на 

поколение с цел запазване и развитие на културата. И тук кантарът играе роля.  

 

Традицията може да се разглежда като локален феномен, но все пак по -често тя се 

създава и поддържа в национален мащаб. Никой не принуждава хората да спазват 

установените традиции, това е доброволен въпрос. 

 

Традицията е много по -широка от обичаите, тъй като най -често тя има по -голям 

териториален обхват. Хората извършват различни ритуали, набори от действия, често 

без да мислят за скрития смисъл, който предците им са вложили в тях. 

 

Системата от обичаи и традиции на всяка нация е резултат от нейните образователни 

усилия през много векове. Чрез тази система всеки народ възпроизвежда себе си, своята 

духовна култура, своя характер и психология в поредица от последователни поколения. 

 

Традициите се изпълняват 2 социални функции: да бъде средство за стабилизиране на 

отношенията, установени в дадено общество и да се възпроизвежда ръководството на 

тези отношения в живота на новите поколения.  

 

Традициите изпълняват своята роля като средство за стабилизиране и възпроизвеждане 

връзки с обществеността чрез формирането на духовните качества, изисквани от тази 

връзка. 

 

Тяхното съдържание, т.е. формулата, винаги действа като норма или принцип на 

поведение, които не дават подробно предписание за действие (за разлика, например, от 

обичай, където формулата е това е подробно предписание за действие в конкретна 

ситуация).  

 

Те показват общата посока на поведение и духовните качества, необходими за 

заявеното или характера на поведението (честност и справедливост, простота, 

пестеливост, скромност и т.н.) 
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Обичаите и традициите са две рамо до рамо, това са каналите, по които по-възрастните 

поколения предават на младите опита на своите социално поведение, техните морални 

убеждения и чувства, методи и техники на социална дейност. 

 

Обичаят, включващ прости, стереотипно повтарящи се отношения, предава младо 

поколение, стандарт на действие, акт. 

 

Социалната цел на традициите се изразява в това, че те служат като средство за и 

прехвърляне на нови поколения на онези духовни качества, които са необходими за 

нормалното функциониране на сложните обществени отношения. 

 

Традициите никога не действат извън връзката с обичаите, те винаги функционират 

цитиран въз основа на последното. Простите взаимоотношения, фиксирани от 

обичаите, и духовните качества на традициите, формирани от тези отношения, 

включват като предпоставка за стабилизиране и възпроизвеждане в живота на нови 

поколения сложни социални отношения, социално значими и масови духовни качества. 

 

6.1. Читалищата като юридически лица, предоставящи услуги в сферата на обичаи и 

традиции от поколения на поколения. 

 

Народното читалище е вписано в регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО. 

 

С това международно признание в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно 

наследство ще влязат всичките народни читалища на територията на българските 

градове и села, които по последни данни са около 3 600. 

 

Като мотиви за вписването на читалищата от ЮНЕСКО са посочили, че институцията 

на българското читалище е място, където по-възрастните членове на обществото 

предават културно наследство на младите. 

 

Читалищното дело изигра огромна роля за формирането на нашата нация. Превърна се 

в стълб на българския дух. 

 

В отдалечените кътчета на страната именно читалището обогатява хората. 

 

На територията на община Тутракан има 13 на брой действащи читалища. 

 

На територията на община Сливо поле има 11 на брой действащи читалища. 

 

Наименование Дейности Събития Живи човешки 

съкровища 

"Христо Ботев 

1914"- Село 

Борисово 

Автентична група, 

Вокална група за 

народно пеене 

"Бабинден",Тържество по-

случай, 1 март ден на 

самодееца. 

Не участва 
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"Борисовски славей" 

„Никола 

Йонков 

Вапцаров“ 

1927г., Село 

Бабово 

Клуб "Приложни 

изкуства", Детска 

кулинарна 

работилничка 

"Житената питка" 

Група за изворен 

фолклор, Женска 

певческа група 

Клуб за народни танци 

"бабовски гайтани" 

Организира Фестивал "Греяна 

ракия и зелева чорба от 

старовремската софра", 

Традиционни местни празници 

и събори 

Не участва 

„Владимир 

Маяковски 

1929г.“, Село 

Юделник 

Група за изворен 

фолклор 

Няма Не участва 

"Христо Ботев 

- 1928",  град 

Сливо поле 

Вокална група за 

народни песни и 

обичаи, Детски 

танцови групи за 

народни танци - за 

деца и юноши, Клуб за 

народни танци за 

възрастни, Група за 

турски фолклор 

Работилници за изработка на 

мартеници, великденски яйца, 

изложби и базар с готовите 

изделия, Лазаруване 

Не участва 

"Иван Вазов 

1927", Село 

Кошарна 

Група за автентичен 

фолклор "Кошарненси  

баби" и "Червените 

рози" 

Танцова формация 

"Чарайлин" 

Бабинден обичй, изработване 

на мартеници, отбелязване на 

8ми март, Боядисване на яйца 

Не участва 

Отец Паисий 

1928 г., Село 

Стамболово 

Певческа женска група Няма Не участва 

"Познай себе 

си 1911 г.", 

Село Ряхово 

Група за изворен 

фолклор"Китка" 

Организиране и участие в 

празниците "Бабин ден", 

"Трифон Зарезан" 

Организиране и участие в 

"Нептунова вечер" 

Не участва 

"Христо Ботев 

1928",  Село 

Малко 

Враново 

Певческа група за 

български народни 

песни „Китка“; 

Детска група за 

народни песни; 

Група за пресъздаване 

Бабинден; 

Празник на лозята 

Пресъздаване на обичая 

„Седянка – крадене на мома“ – 

с. Бръшлен; 

Не участва 
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на обичаи; 

Певческа група за 

турски народни песни; 

"Светлина 

1923г.", Село 

Голямо 

Враново 

Клуб по краезнание 

Група за автентичен 

фолклор 

Група за народни 

танци 

Няма Не участва 

"Братство 

1906",Село 

Бръшлен 

Група за изворен 

фолклор "Бръшленски 

баби, 

Група за обработен 

фолклор "Бръшленска 

китка","Коледарска 

група" Група 

"Лазарки" 

Бабинден, Ден на 

самодееца,Трети март, Ден на 

жената,Сирни 

заговезни,Пролетни 

празници/Лазаруване,Великден/ 

Коледни празници 

Не участва 

"Христо Ботев 

1926",Село 

Черешово 

Фолклорна група за 

народни песни 

Дядов ден Не участва 

"Христо Ботев 

-1942г.", Село 

Белица 

Танцов клуб " 

Беличанки " 

Група за автентичен 

фолклор и Коледарска 

група 

Детска група за 

пресъздаване на 

обичаи 

Дядов ден Не участва 

"Искра-

1928г.", Село 

Цар Самуил 

Клуб " Българска 

везба" 

Фолклорна група 

"Искра" 

Танцов клуб 

"Хармония" 

Организирани-Великденско 

хоро и Събор на селото,Курбан 

Байрам 

Не участва 

"Възраждане -

1940",  Село 

Старо село 

Клуб "Аз бродирам"  

Клуб "Тайните на 

изработване на 

синчани китки" 

Ансамбъл 

"Староселци", ТФ 

"Мънисто" 

Лазарска група , 

Кукерска група , 

Коледарска група 

Бабинден, Трифон Зарезан, 

Лазаровден, Цветница, 

Еньовден, Панихида на 

загиналите в местността 

"Кулвала", Общоселски събор, 

Коледа 

"Лазаруване в 

село Старо село 

– от векове на 

векове" 

вписано в 

Националната 

представителна 

листа на 

нематериалното 

културно 

наследство 
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Нов живот, 

Село 

Пожарево 

Няма Няма Не участва 

"Никола 

Йонков 

Вапцаров 

1873" 

Град Тутракан 

Школа по гайда, 

170 антикварни 

печатни издания – 

Стари родове 

Детска школа за 

народни танци 

(предучилищна 

възраст); ФТФ 

"Дунавски младост" - 1 

до 4 възрастова група 

(деца и младежи); КНТ 

"Добруджа" 

Провеждане на обичая 

Еньовден 

 

Не участва 

"Светлина -

1904г." Село 

Варненци 

Работилница 

"Вълшебна игла" 

Група за автентичен 

фолклор 

"Денизлерци",кукерска 

група "Черни кукери" 

танцов състав за 

изворен фолклор 

"Денизлерци“,танцова 

формация "Весела 

задявка" 

Женска вокална група 

за народни 

песни"Латинка 

Обичай "Бабуване"-Бабин ден  

Обичай "Черни кукери" 

Обичай 

"Бабуване"-

Бабин ден  

Обичай "Черни 

кукери" 

"Васил 

Йорданов-

1942г." Село 

Нова Черна 

Клуб „Народни 

танци“; Клуб 

„Майсторете 

ръчички“; клуб 

„Мъниста“ 

ГИФ „Черненци“; ГНП 

„Новочерненка“;ГАНП 

„Черненка“; КНХ 

„Търчила“; временни - 

Лазарска и Коледарска 

групи 

Бабинден; Трифон зарезан; 

Сирни заговезни /Уралия 

братолия/; Велик ден конкурс/; 

Гергьовден / представяне на 

обичая/ ; Еньовден; фестивал на 

мамалигата 

Не участва 

"Стефан 

Караджа-

1940г." Село 

Шуменци 

Танцов клуб "Дайдър" 

Група за автентичен 

фолклор 

Няма информация Не участва 
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"Васил 

Левски-1941"   

Село Царев 

дол 

Няма информация Няма информация Не участва 

"Светлина -

1941г." Село 

Преславци 

МТФ"Самодиви" 

Клуб за народни танци 

"Хоротека " 

Няма информация Не участва 

„Виделина“ 

Село 

Антимово 

Няма  информация Няма информация Не участва 

 

Прави впечатление, че две от местните Читалища са вписани в Националната 

представителна листа на нематериалното културно наследство със свои обичаи. 

 

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. 

 

Това е неоспоримо доказателство, че на територията на МИГ Читалищата работят  за 

активното участие на общностите и носителите в практики по съхраняване и 

популяризиране на нематериалното културно наследство. 

 

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура 

знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на 

следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури 

тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище. 

 

6.2. Вписани елементи в Националната представителна листа на нематериалното 

културно наследство на България. 

 

• Вписани елементи от Читалище "Възраждане -1940",  Село Старо село, раздел 

"Традиционни обреди и празници" : 

 

• "Лазаруване в село Старо село – от векове на векове": 

 

Народно читалище „Възраждане-1940” с. Старо село е център за развитие на местната 

култура. По своята същност и историческа даденост читалището носи в себе си 

първичния образ на гражданското общество у нас. 

Читалището е основано през 1940 г., а читалищната сграда е построена през 1960г. с 

помощта на средства и доброволчески труд от местното население. 

 

Богата и разнообразна е дейността на читалището , но емблемата е нейната фолклорна 

дейност.  
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През 2014 г. читалището участва с проект „Лазаруване в село Старо село – от векове на 

векове” по Националната система „Живи човешки съкровища – България 2014 г” и 

обичая „Лазаруване” бе вписан в Националната представителна листа на 

нематериалното културно наследство на България.  

 

Старо село е известно с уникалния си фолклор ,прославило се на безброй национални и 

международни сцени. Усилията на читалищното ръководство и самодейците е да 

запазят , съхранят и предадат на поколенията безценното богатство на староселци. 

 

Характерен за Старо село е „боенецът“.  

Момите избират една мома и тя става „боенец“. Вечерта преди Лазаровден момите се 

събират в къщата на буенеца и спят там. 

Боенецът се облича вечерта и спи с дрехите.  

Облеклото е характерно – с калпак, богато украсен с кордели и на гърдите носи много 

огърлици от метални пари, които звънят в ритъма на танца.  

На другият ден лазарките тръгват из селото – пеят, а буенецът играе.  

Песните са за здраве и във всяка къща припяват момите за момци и момците за моми. 

Стопанката на къщата им слага яйце в кошница и паричка в кърпичката, която е 

оставил боенецът на рамото й. Лазарската група обикаля цял ден селото и в късния 

следобед всички групи се събират на площада, където започва надиграването.  

Който буенец играе най- хубаво, става кума.  

 

След Сирни Заговезни момите се събират и започват да се подготвят за боенец или 

боеник. 

 

Приготвянето за боенец става на няколко етапа. Първо трябва да се научат песните, 

които ще се пеят и играят. След това, трябва да се избере мома, която ще е “боенец”. 

Обикновено боенец става момиче, което не е срамежливо, пъргаво е и е безстрашно. 

Боенецът играе ролята на младоженец или зет. 

 

На трето място трябва да се избере булка. Характерно за тази роля се избира момиче 

между 8-10 годишна възраст, което да е мамино и татино, т.е. родителите му да са 

живи. 

 

Друго важно е да се изберат песнопойки. Обичайно са се избирали четири моми, които 

знаят най-добре боенските песни и мелодиите им. Докато пеят, те застават две по две 

една срещу друга, а булката и боенецът играят. 

 

На Св. 40 мъченици или Младенци, в неделя – Средопостница, започва боенецът. 

 

На този ден момите, които ще участват, отиват в дома на боенеца и след като се 

подготви, отиват в къщата на булката. Приготвят и нея и отиват насред селото 

(мегдана), или на широка поляна, където по принцип се играе селското хоро. Тази 

поляна се нарича “хоролището”. 
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Докато стигнат до хоролището, песнопойките пеят няколко песни. Eдна от тях е 

следната: 

 

“Сбирайте се, сбирайте, 

Всички моми селенски, 

Боянчови кехаи! 

Че Лазар оживя, 

Та поиска цярове. 

Що му бяха цярове? 

В дясна ръка балтия(секира), 

Я във лява иглъчка(кърпа).” 

 

Когато стигнат, вече са се събрали почти всички от селото: и стари, и млади, и мъже, и 

жени, и момци. Заиграват първия боенец (танц). Докато песнопойките пеят песни и 

припевки, боенецът и булката играят, така че се разминават. 

 

В играенето боенецът, който има закачени около двадесет кърпи (иглъчки), изтръгва от 

колана кърпа и я хвърля на възрастни мъже отстрани. Всеки мъж, на който е хвърлена 

кърпата, я взема и връзва в нея колкото желае пари, обикновено няколко стотинки, и я 

връща пак на боенеца. Той, вземайки обратно кърпата, развързва възела, взема парите и 

връща кърпата на колана (пузуняка). 

 

Това става бързо, докато боенецът неспирно играе според мелодията на песните. А 

мелодиите са омайни и игриви. Игрите на боенецът и булката приличат на обредните 

сватбени ръченици или пайдушките игри. 

 

Боенецът, като изреди мъжете, отива към групата на момците и започва да хвърля 

кърпа на всеки. А, докато те връзват в кърпата пари, песнопойките пеят. Но вече не 

пеят характерните досега песни за боенец, а започват припевки, които така подбират, че 

да са характерни за дадения момък. Някои от тези припевки са характерни и при 

кумиченето. 

 

• Вписани елементи от Читалище "Светлина -1904г.", Село Варненци: 

 

Народно Читалище „Светлина-1904г” с.Варненци е традиционно самоуправляващо се 

културно-просветно сдружение на жителите от с.Варненци. 

Целта на читалището е задоволява потребностите на местното население, свързани със: 

- Развитие и обогатяване  на културния живот,социалната и образователна дейност в 

с.Варненци; 

-Запазване на обичаите и традициите на български народ; 

- Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката ,изкуството и културата 
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• Обичай „ Живи икони на Добруджа – черни кукери”: 

 

Носител – Ансамбъл за изворен фолклор „Денизлерци”. 

 

През 2010 г. читалището участва с проект „ Живи икони на Добруджа – черни кукери” 

по Националната система „Живи човешки съкровища – България 2010 г” и обичая 

„Черни кукери” бе вписан в Националната представителна листа на нематериалното 

културно наследство на България. 

 

Обичаите на селото са свързани със стари митични вярвания и представи на хората за 

природата и човека. Имат за цел да умилостивят природните сили и да осигурят здраве 

за хората. 

В с. Варненци "Куков ден" се празнува в понеделника - преди "Сирни заговезни". Това 

е стар обичай и преобладаващото възрастно население не може да определи от кога 

датира провеждането му. "Кукерството" като празник в селото се предава от много 

поколения назад. По предания то идва със символа за "най-тържественото посрещане 

на пролетта, а заедно с нея и първите стъпки върху плодородната земя за голямо 

изобилие". 

Една от съществуващите идеи на "Кукерството" се свързва и със здравето на хората, 

провежда се ритуала "Бачо Куке, удари ме за треска" за прогонването на "треска-

болест". Младите търсят и откриват израза на любовните чувства като "задирят Кук-

младеж" в ритуала с неговата изгора"- най често срещаните изрази са като: "Ой бачо 

Куке имам дупе за бой, но няма кой", а малките деца да бягат зад тях и да викат "Бате 

Куке дай ни круши". Обикновено образа на кукерите се приема в селото от младежи, 

неженени и от "Тек" години /едно-три-пет и т.н./ 

В понеделника, седмицата преди "Сирни заговезни", от рано сутринта всеки по отделно 

приготвя маска "Гугла", украсена и нагиздена, и тръгва самостоятелно или с близък 

приятел, като не трябва да се разпознае от коя къща е излязъл. 

 

По пътя среща хора и ги удря символично със сабята, която носи в едната си ръка, а в 

другата "клюнк"-гега с което при удряне на даденото лице се счита ,че този човек през 

цялата година няма да се разболее. 

 

Влиза в къщи, на по заможни поисква сушени плодове и дребни пари-стотинки, които 

раздава на деца и възрастни при тяхната среща. Крайната цел е къщата на неговата 

любима, или къщата на приятелките на своята изгора, но се има предвид, че е дала 

сигнал на своя любим къде се намира. 

 

Задиряйки с думи "Имам дупе за бой, ама няма кой", след обедните часове всички 

кукери се събират на центъра на селото, изиграват своя кукерски танц и тръгват на 

обиколка из селото със "сабя и клюнка" с провикване "Йо", Йоо..! 

 

• Обичай "Бабуване"-Бабин ден: 
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През 2008 г. читалището участва с проект "Бабуване"-Бабин ден по Националната 

система „Живи човешки съкровища – България 2010 г” и обичая „Бабуване” бе вписан 

в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на 

България. 

 

Според българските традиции и обичаи, на Бабинден почитаме „бабите“, които 

навремето са помагали при раждането на децата, както и младите жени, които са 

раждали. Поновому празникът се отбелязва на 8 януари, но почти навсякъде в страната 

продължават да го честват на 21 януари, когато е официалният Ден на родилната 

помощ. 

 

Празникът се е запазил през годините, а през Възраждането е бил на изключителна 

почит. Въпреки че с течение на времето Бабинден губи част от обредните си обичаи, 

смисълът му се запазва и до днес - почит и уважение към възрастните хора. 

Обредността му е подчинена на уважението към възрастните жени, които са „бабували“ 

на родилките. 

 

Още преди изгрев слънце майките с деца от една до тригодишна възраст отиват на 

чешмата да налеят прясна вода. В котлето с водата пускат стрък босилек или здравец. 

Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома на бабата да й „полеят“. 

Обредното поливане на бабата-акушерка се извършва под плодно дърво в градината, 

върху дръвника или отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й 

вода да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. Бабата закичва невестата с 

китка здравец, вързана с „мартеничка“ - червен и бял конец. Често при поливането 

бабата хвърля със шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изрича: „Да рипкат 

децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ 

 

След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно, които премятат на 

дясното й рамо. От своя страна, бабата връзва на дясната ръчичка на децата, които е 

отродила („хванала“) червено и бяло конче със сребърна монета и също им дава 

чорапки и ризки. На обед булките и невестите се събират на празнично угощение в 

дома на бабата-акушерка. Всяка жена носи прясна погача, баница, варена или печена 

кокошка и бъклица с ракия или вино. Целува ръка на бабата и й подава подноса с 

храната. 

Дъщерите и снахите на бабата подреждат дълга и богата трапеза, около която сядат 

всички присъстващи. Започва весело и буйно пиршество, придружено с песни, танци и 

понякога с твърде пиперливи и разюздани закачки и сценки. Често бабата поставя 

около врата си наниз от червени чушки и с керемида кади под полите на жените, за да 

раждат повече деца. Наричанията и припевките имат в повечето случаи сексуален 

символичен смисъл. До обяд Бабинден минава без мъжко присъствие, а ако случайно 

мъж се изпречи на пътя на празнуващите „баби“, рискува или да бъде „разсъблечен“ 

ритуално, или да трябва да се „откупи“, за да продължи по пътя си. 

След обеда на трапезата у бабата започват да идват и мъжете. Кулминационен момент в 

обредността представлява обредното изкъпване на бабата-акушерка в реката или на 
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чешмата. Мъжете и жените изнасят бабата навън и я качват в двуколка или на шейна. 

Понякога слагат бабата в голям плетен кош. 

 

За да върви гладко и безпроблемно раждането, бабата-акушерка е отвързвала всичко 

вързано в дома на родилката и е затваряла прозорците. Самото раждане се е пазило в 

тайна и освен бабата и свекървата, никой друг не е трябвало да разбира за него. До 40-

ия ден родилката не е излизала от вкъщи и не е оставала сама, тъй като това са били 

най-опасните дни за нея и бебето. Огънят в огнището е горял непрекъснато докато не 

минат 40 дена от раждането на детето. 

 

6.3. Местните Читалища като доставчик на услуги по възстановка на обичаи и 

традиции на територията на МИГ: 

 

През вековете остава само онова, което е творчески сътворено и е неразривно свързано 

с народния бит. 

Всяка нация ревниво пази своите обичаи и традиции. Обичаите са носители на богатия 

народен дух, вярата в доброто, надеждата в утрешния ден. 

Българските обичаи са древни, но и млади, защото са с поглед към утрешния ден. 

Читалищните  групи за народни обичаи на територията на МИГ са си поставили 

нелеката задача да издирва, подготвя и представя характерните за района. 

 

• "Христо Ботев 1914"- Село Борисово: "Бабинден" 

•   „Никола Йонков Вапцаров“ 1927г., Село Бабово: Фестивал "Греяна ракия и 

зелева чорба от старовремската софра", Традиционни местни празници и събори; 

• „Владимир Маяковски 1929г.“, Село Юделник: Лазаруване; 

• "Иван Вазов 1927", Село Кошарна : Боядисване на яйца; 

• "Познай себе си 1911 г.", Село Ряхово: "Бабин ден", "Трифон Зарезан"; 

• "Христо Ботев 1928",  Село Малко Враново:“Бабинден“, „Празник на лозята“; 

• "Братство 1906",Село Бръшлен: Пресъздаване на обичая „Седянка – крадене на 

мома“ – с. Бръшлен; „Бабинден“, „Сирни заговезни“, Пролетни 

празници/Лазаруване,Великден/, „Коледни празници“; 

• "Христо Ботев 1926",Село Черешово: „Дядов ден“; 

• "Христо Ботев -1942г.", Село Белица: “Дядов ден“, „Великденско хоро“ ; 

• "Възраждане -1940",  Село Старо село: „Бабинден“, „Трифон Зарезан“, 

„Лазаровден“, „Цветница“, „Еньовден“, „Коледа“; 

• "Никола Йонков Вапцаров 1873", Град Тутракан: Провеждане на обичая 

„Еньовден“; 

• "Светлина -1904г." Село Варненци: Обичай "Бабуване"-Бабин ден , Обичай 

"Черни кукери"; 

• "Васил Йорданов-1942г.", Село Нова Черна: „Бабинден“; „Трифон зарезан“; 

„Сирни заговезни“ /Уралия братолия/; „Великден“Гергьовден / представяне на 

обичая/ ; „Еньовден“; „Фестивал на мамалигата“. 
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Българският календар има голямо многообразие от празници, обичаи и обреди. В 

тях виждаме богатството на нашата народна култура, съчетаваща древни традиции 

и вярвания. В миналото българите са познавали много добре всички празници, 

знаели са с голяма точност кога и в кой ден се пада известен празник, колко дни, 

седмици или месеци има от един празник до друг. 

 

Различните обичаи олицетворяват една интересна взаимовръзка между социални 

отношения в миналото, митологични образи и географски особености. 

 

Повечето празници са свързани с работната дейност на българите. Правят се 

различни обреди за плодородие и добра реколта, за здраве на домашните животни и 

за благополучие в семейството. 

 

Много от празниците са свързани с православното християнство. Интересна е 

връзката между езическите вярвания на народа и християнството, чрез която се 

установява т.нар. битово християнство. 

 

Повечето празници са съсредоточени в периодите на зимното и лятното 

слънцестоене и пролетно равноденствие. Все пак има празници и през есенното 

равноденствие. 

 

Зимните празници и обичаи са предимно свързани с гадания и предсказания за 

настъпващата стопанска година и за здравето и благополучието на цялото 

семейството. Други обреди по това време са тези, с които се цели да се повлияе 

върху бъдещето. 

 

С настъпването на пролетта се правят обичаи, с които да се осигурят благоприятни 

условия за посевите и добра реколта. През същия период се извършват обреди, 

свързани с очакванията на младите за щастлив семеен живот. 

 

След като вече са засети посевите, лятно време, се правят обичаи за предпазване на 

реколтата от природни бедствия като градушка, суша, огън и др. 

 

И накрая – извършваните през есента обичаи изказват благодарност към предците и 

природните сили за оказаната помощ и добрата реколтна година. 

 

Българските обичаи са ключов елемент от цялостната ни културна традиция и 

вероятно са спомогнали за съхраняването на българския дух в превратностите на 

времето. 

 

6.4. Предаване от поколения на поколение - познание и възпитание чрез народните 

празници, традиции и обичаи: 
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Народните обичаи и обреди представляват културно-историческото и обществено 

развитие на всеки народ. Посредством тях се предават на бъдещите поколения 

възприетите и усвоените явления от миналото. Те представляват мост между 

старата култура и младото поколение, което я възприема като знание за живота на 

своите предци. 

 

Историята свидетелства, че празниците на всеки народ съпътстват неговия живот и 

са плод на творческия му гений. 

 

Познаването и спазването на някои традиции безусловно подсилва усещането за 

принадлежност към общност на различни равнища - народ, регион, семейство. 

 

Изграждането на националната културна идентичност на подрастващите българчета 

в условията на засилени тенденции към глобализация изисква търсенето на нови, 

адекватни на съвременните социо-културни проучвания, методи и подходи. 

 

В лицето на обичаите и традициите, на празниците и ритуалите е налице особена 

възпитателна система. Специфичното в случая е, че възпитателният процес е 

„вплетен” в цялостната им система и хората се включват в нея без предварително да 

определят ролевото си положение и без да знаят нейната възпитателна мисия. 

 

Културата се характеризира преди всичко със способността да произвежда, 

съхранява и разпространява духовни ценности. Основната функция на културата- да 

съхранява и възпроизвежда духовния опит на човечеството, да го предава от 

поколение на поколение и да го обогатява. 

 

Нарича се процесът на прехвърляне на култура от предишни поколения към 

следващите поколения културно предаване. 

 

Народна култура: създадени от анонимни създатели без професионално обучение, 

предадени устно от поколение на поколение. Народната култура също има висока 

художествена стойност, е собственост на хората и фактор за нейното сплотяване. 

 

Прехвърляне на знания от поколение на поколение и разпространение на културата 

- чрез образователната институция, има трансфер от поколение на поколение на 

културни ценности, научни знания, постижения в областта на изкуството, морални 

ценности и норми, правила на поведение , социален опит. 

 

И всяко ново поколение, за да съществува, трябва да усвои опита, който 

заминаващият притежаваше. Така в обществото има смяна на поколения и 

прехвърляне на културата от едно поколение на друго. Тези два процеса са 

необходимо условие за развитието на обществото, но те, взети сами по себе си, не 

представляват развитието на обществото. Те имат известна независимост по 

отношение на процеса на развитие на обществото. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», 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. 

 

36 

 

Акцентът върху приемствеността в развитието на културата породи 

интерпретирането на това развитие като напълно независим процес, а 

идентифицирането на натрупване в развитието на културата направи възможно 

интерпретирането на този процес като прогресивен, възходящ. 

 

Процесът на прехвърляне на семантичния свят и други културни ценности и 

традиции от поколение на поколение е културно предаване. Това е предаването, 

което осигурява приемствеността и приемствеността на културите. В резултат на 

предаването по -младото поколение получава възможност да започне с 

постигнатото от по -старото поколение, добавяйки нови знания, умения, ценности, 

традиции към вече натрупаните. 

 

Всяко поколение има свои характеристики: ценности и духовен образ, житейски 

опит и отношение към събитията от епохата, творчески постижения и опазване на 

традициите. Той асимилира постигнатото ниво на развитие и на тази основа се 

превръща в инициатор на трансформации, които допринасят за напредването. Тези 

две страни на отношенията между поколенията - развитието на културното 

наследство и иновациите - формират основата на историческото развитие на 

обществото. Характерът на културната приемственост се отразява в духовния образ 

на поколенията. 

 

• Важни аспекти в културното предаване от поколение на поколение: 

 

- процесът на културна еволюция включва промяна в участниците в културното 

създаване; 

- с течение на времето старите участници в културния процес отпадат от него; 

- хора от едно и също поколение могат да участват в културния процес само на местно 

ниво („тук и сега“); 

- културният процес може да се осъществи само в резултат на прехвърляне на културно 

наследство; 

- преходът от поколение на поколение е непрекъснат последователен процес. 

 

Традициите играят особена роля в процеса на смяна на поколенията. От една страна, 

традициите са тези ценности, които се предават от поколение на поколение според 

закона за приемственост и приемственост.  

По -старото поколение може да включи няколко поколения в областта на тяхното 

привличане, създавайки стабилна традиция на отношение към историческите събития и 

духовните ценности на своето време, предизвиквайки емоционално участие и взаимно 

разбиране.  

 

Такива отношения се развиват между поколенията в условия на относителна 

стабилност на обществото. Но динамиката на промяната, като правило, в новото 

поколение предизвиква критично отношение към предходния период, 
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провъзгласявайки отхвърлянето на предишните цели и ценности, обявявайки ги за 

неверни. 

 

По - старото поколение олицетворява житейската мъдрост, която трябва да се приема 

безспорно. Той е модел за подражание и почитане, защото притежава целия необходим 

набор от знания и ценности, норми на поведение. По -старото поколение е много 

уважавано сред младостта, а опитът му е не само поучителен, но и оставя незаличим 

отпечатък в душата на млад човек, създава необходимата стабилност в начина на 

живот, поддържайки атмосфера на взаимно разбирателство и грижа, рутината и ритуала 

на ежедневието.  

 

Целостта на вътрешния свят не претърпява големи промени дори с модернизирането на 

отделни елементи от ежедневието или при преместване в нова страна. Включването в 

друга култура не измества напълно традиционния начин и стил на живот, ако е 

фиксирано в съзнанието и поведението на поколенията и се възприема като еталон на 

отношенията. 

 

Младите хора са транспондер на културата в предаването от миналото към бъдещето, 

гарантирайки запазването и приемствеността в развитието на културата. Но тя предава 

на потомците културата в частично трансформирана форма. В този смисъл тя създава 

култура. Двете функции - запазване и иновация - винаги трябва да бъдат балансирани. 

По този начин всяка промяна в културата предполага запазване на единството и 

приемствеността на културата чрез приемствеността на поколенията. 

 

Народните обичаи са придружени от богато облекло и разнообразни реквизити с голяма 

художествена стойност. В тях са събрани песни, танци, благословии, приложно 

изкуство. Този синкретичен характер е водещо начало за комплексното възприемане на 

българската народна култура. 

 

Празниците, обредите и ритуалите изразяват определени мисли, чувства и настроения 

на хората с помощта на лесно разбираеми и достъпни за практикуване от всеки човек 

символни предмети, действия, слова.  

 

Характерното и типичното тук е, че се набляга равномерно и в същото време много 

силно на емоционално- психологическото въздействие и формирането на активна сила 

и възпитателна въздейственост.  

 

Хората се включват съвсем естествено и непринудено и нравствено-естетическите 

норми и правила не се възприемат върху основата на рационалното им преосмисляне, а 

това се извършва главно по психически път.  

 

В обичаите и обредите най-непосредствено се проявяват настроението на хората, което 

е импулсивно-емоционалното състояние на личността. Посредством обичаите човек 

проявява морално-оценъчно и естетическо отношение към действителността. 
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Всеки елемент или комплекс от действия на отделния участник или група в 

календарните обредни действия показват естественото социализиране на младите в 

миналото. 

 

Посредством традицията в семейството се е запазила календарната празнична система.  

 

Чрез календарните обичаи се предава от поколение на поколение наследствения опит, 

те са форма на регулация на отношенията между членовете на семейството, 

семейството и останалите извън него.  

 

Традиционният празничен календар е пример за традиция, наследена от миналото и 

опреснена във времето. 

 

• Примери за традиции и празници, които и до ден днешен се спазват на 

територията на МИГ: 

 

• Зимните празници и обичаи са наситени с гадания и предсказания (за 

предстоящата стопанска година и за здравето и благополучието в семейството), 

както и с обреди, чрез които се цели да се повлияе върху бъдещето. 

 

Андреевден (30 ноември), Никулден (6 декември), св. Ана (9 декември), Спиридон (12 

декември), Игнажден (20 декември), Коледа (25 декември), Василовден или Сурва (1 

януари), Кръста (5 януари), Йордановден (6 януари), Ивановден (7 януари), Бабинден (8 

януари), Антоновден (17 януари), Атанасовден (18 януари), Петльовден (20 януари), 

Трифоновден (1 февруари. 

 

• Пролетните празници са съсредоточени около пролетното равноденствие. 

Обичаите и обредите, изпълнявани през пролетта, трябва да осигурят 

благоприятно за посевите време и добра реколта. В края на периода са обичаите 

за измолване на дъжд Пеперуда и Герман. Пролетните празници включват и 

обичаи и обреди, свързани с култа към предците. Вярата, че мъртвите могат да 

помогнат на живите, ако се осигури покровителството им, намира израз в 

поминалните обреди пред Месни заговезни, на Тодорова събота, около 

Лазаровден, Връбница и Великден. 

 

Пролетните обичаи лазаруване, буенец, кумичене, гергьовското напяване на пръстени, 

Мара-лишанка, Ладино хоро, се свързват с очакванията на младите за щастлив семеен 

живот. 

 

Сирни заговезни (подвижна дата), Тодорова неделя, Тодоровден (подвижна дата), 

Кукери, Куковден (подвижна дата), Баба Марта (1 март), Благовещение (25 март), 

Лазаровден (подвижна дата), Връбница, Цветница (подвижна дата), Великден 

(подвижна дата), Гергьовден (6 май), Летен Никулден (9 май). 
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• Обичаите и обредите, изпълнявани по време на летните празници, целят преди 

всичко предпазване на реколтата от природни бедствия (градушка, суша, огън), 

както и от злонамереното ѝ магическо „обиране“. 

 

Извършваните през есента обичаи са вид жертвоприношения, чрез които се изказва 

благодарност на предците за оказаната помощ. Такъв характер имат раздаването на 

първите узрели плодове, курбаните и службите, както и поминалните обреди 

(задушниците). 

 

Спасовден (подвижна дата), Летен Тодоровден (8 юни), Еньовден (24 юни), Петровден 

(29 юни), Горещници (15, 16 и 17 юли), Илинден (20 юли), Преображение (6 август), 

Голяма Богородица (15 август)1 Кръстовден (14 септември), Петковден (14 октомври), 

Димитровден (26 октомври), Архангеловден (8 ноември). 

 

Много от семейните обичаи показват принадлежността към семейството, рода, но и към 

българската етническа и верска общност. Обичаите и обредите за изиграли важна роля 

за опазване на етническото самосъзнание и понятието за етническа принадлежност на 

дадена група към определен народ. Тази роля на обичаите за запазване на етническата 

принадлежност на носителите на традицията в областта на народния бит и култура 

обяснява също така тяхното запазване и предаване поколение на поколение. 

 

• Почитане на светец-покровител на местност в селското землище 

 

Празникът в чест на светец-покровител на местност в селското землище е познат като 

„оброк“, „светец на синур“, „курбан“. 

За патрони на местности се избират светци, които в народните вярвания са защитници 

от градушка, суша или пожар. Семейните „оброци“, първоначално поддържани от една 

семейно-родова група, често прерастват в общоселски. 

 

• Семейните обичаи и обреди отбелязват най-важните моменти от човешкия 

живот. „Човек веднъж се ражда, веднъж се жени и веднъж умира“, казва 

народната поговорка. Всеки от обредните комплекси, свързани с раждането, 

женитбата и смъртта има сходна структура. Първият елемент от нея е 

подготовката, вторият – инициация и преминаване в новата група, и накрая 

следва утвърждаването на новите качества и връзки, придобити в обичая. 

• Кратка информация за традиционните празници като част от възстановката на 

обичаи: 

 

• За първия ден на Нова година е характерен обичая сурвакане.  

Сурвакарите, деца със сурвакница (дрянова клонка, украсена с пуканки, с червени 

конци, с парички или малки звънчета) обхождат квартала или цялото селище, влизат по 

къщите и сурвакат членовете на семейството, пожелавайки здраве и плодородие, за 

което са дарявани от домакините. 
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На този ден православната църква отбелязва паметта на св. Василий Велики, откъдето 

идват и наименованията на празника Васил, Василовден, Васильовден. 

 

• Богоявление е един от най-старите християнски празници и се празнува на 

Йордановден.  

Свързан е с кръщението на Исус Христос във водите на река Йордан от Йоан 

Кръстител. Според традицията, всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва 

или поне се измива на реката. 

 

• Ивановден е религиозен и народен празник, празнуван в чест на Св. Йоан 

Кръстител, Йоан Богослов и Йоан Златоуст.  

Чества се на 7 и е най – празнуваният имен ден в България. 

 

• Бабинден е древен празник посветен на акушерките и е свързан със семейните 

обичаи. 

Бабинден се явява своеобразен завършек на празниците, свързани с Рождество 

Христово, въпреки това обредността е езическа. 

В миналото бабите, като опитни жени, изпълнявали ролята на акушерки, помагайки на 

младите нераждали невести. Изпълнявали различни ритуали, а родилките, на които са 

помагали, им гостували, за да отдадат почит. 

 

• На Трифон Зарезан се  почита Св. Трифон, лозарството и градинарството. 

Празникът се среща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой, 

Трифун пияница. 

В българския народен календар този празник е свързан с първия стопански процес в 

годишния цикъл на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване. 

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, суджук, „бабяк“ 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, предврително се почиства и се наточва добре. 

В традиционната култура рязането на лозята е изключително мъжка дейност, жени не 

се допускат. След зарязването накичените с лозови пръчки мъже се събират на обща 

трапеза, избира се „цар“ на лозята, обикновено някой възрастен и опитен лозар, който 

вече е „царувал“ и през неговото „царуване“ е имало не градушки или суша, а 

плодородие. 

• Сирни Заговезни - ден за веселие и прошка. 

Празникът, наричан още Прощална неделя, Сирница, Ората, Масленица и Поклади, 

точно седем седмици преди ВЕЛИКДЕН, Църквата призовава вярващите да пречистят 

душите си, да изпълнят с мир и любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия 

Христос. Това е последният ден преди Великия пост, в който могат да се ядат сирене, 

масло, мляко, яйца. 

На този ден по – младите искат прошка от по – старите, а всеки иска и дава прошка за 

волни или неволни обиди, недобри помисли и намерения спрямо своите близки и 
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познати. Също така се изпълнява обичаят „хамкане“: на червен конец се завързва и се 

спуска от тавана парче бяла халва или варено яйце, което се върти над масата и трябва 

да се хване с уста. 

 

• Празникът на Баба Марта е символ на пролетта.  

С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и празници, посветени на 

идващата пролет. Най-известният обичай, свързан с Баба Марта, е закичването на 1 

март на хора и млади животни с матреница – усукани червен и бял конец, които носят 

пожелание за здраве и плодородие. През целият месец се извършват обреди за гонене 

на змии и гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици. 

Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. В народните вярвания, 

представени в приказки и пословици, тя е представена като сестра или като жена на 

Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари). Тя винаги е недоволна от тях – или са 

ѝ изпили виното или са извършили някоя голяма пакост. Когато старицата (невестата, 

сестрата) им се гневи времето се разваля. 

 

• По традиция на Лазаровден, който винаги е в предпоследната събота преди 

Великден, се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на 

следващия ден – Връбница (Цветница). 

Лазаровден или Лазарница е християнски празник, кръстен на Свети Лазар. В Новия 

Завет Лазар e ученик на Христос и брат на Мартa и Мария-Магдалина, кoготo Исус 

извежда от гроба и възвръща към живот. Според преданието Лазар живее още 30 

години и умира като епископ на гр. Китон (остров Кипър). Самото име на светеца е 

символ на здраве и дълголетие. 

Лазаруването е хилядолетен български обичай. На Лазаровден се става рано в очакване 

на младите моми – лазарки, които с песен посещават всеки дом и наричат за 

благоденствие. Подготовката за празника започва отрано. По-възрастна жена, която 

отдавна е била посветена в лазаруването, помага на момичетата да разучат песните, 

които ще изпълняват. По-голямата част от тях пеят, а останалите танцуват, тъй като 

Лазаровден е празник както на женската хорова песен, така и на танца. 

 

• Цветница е подвижен християнски, но и народен празник, който се празнува, както 

в православната, така и в католическата и протестантската църква една седмица 

преди Великден, в неделята след Лазаровден и е свързан с посрещането на Иисус 

Христос в Йерусалим с маслинови и лаврови клонки.  

•  

Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая (Вайя), Куклинден и на този ден в 

църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки. Те се раздават на 

вярващите, всеки ги отнася до дома си и окичва портите за здраве, сплитат се и венци 

за момичетата. 

Момите, които предния ден са лазарували отиват на реката, пускат венците си по 

течението на водите и гадаят – чието венче изплува най-напред, тази мома първа ще се 

омъжи. 
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• Великден: 

Един от най – важните християнски празници чества възкръсването на Иисус Христос 

на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. В България обичаят е свързан с 

боядисването на яйца и месенето на козунаци. 

 

• Гергьовден е свързан със селското стопанство и с пролетта. В това е и денят на 

храбростта и Българската армия. Традиционното ястие на празника е печено агне. 

 

• Никулден. 

Празникът е посветен на Свети Николай Мирликийски, избавител на пленниците и 

покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите. 

На този ден празнуват и хората, чиито имена са производни или близки до името 

Николай – Никол, Никола, Николина, Николета и др. Традиционно се поднасят рибни 

ястия. 

 

• Малка Коледа, Кадена вечер, Божич или просто Бъдни вечер е един от най-важните 

семейни празници.  

Той е посветен на дома, огнището и подготовката за Рождество Христово, Коледа. 

Традицията повелява вечерта да се приготвя трапеза с нечетен брой постни ястия, която 

се оставя през цялата нощ. Някои си разменят подаръци, други остават будни, за да 

чакат коледари или „отварянето” на нощното небе, за да си пожелаят нещо. Хубаво е на 

трапезата да има от всичко по малко – пълнени чушки с ориз или боб, лук, чесън, мед и 

орехи, варено жито, ошаф, варен фасул, сърми, туршии, вино. В някои части на 

България се правят също зелник и малка пита със скрита паричка, тиквеник. Важно е, в 

четирите ъгъла на стаята да се постави по един орех – символ на четирите краища на 

света. 

Стопанинът трябва да запали пън от буково, крушово или дъбово дърво в огнището, 

който се нарича бъдник, който се оставя да тлее през цялата нощ. 

 

• Коледа е един от най – големите християнски празници и отбелязва раждането на 

Иисус Христос.  

В България за празника се изпълнява традиционен ритуал – коледуване. Коледарите, 

които са млади, неженени юноши и момчета на възраст от 12 до 20 години (а понякога 

и повече, облечени в национални носии, обикалят къщите и пеят за щастие, здраве и 

благополучие. 

Вторият ден на Коледа (26 декември), в народния календар е време, което да прекараме 

със семейството. Близки, роднини и съседи се събират край трапезата. Коледарите 

отделят от събраните дарове за благоденствието на селището – за читалището или 

църквата например. 

 

6.5. Разказването като начин за предаване на обичаи, култура и традиции от 

поколение на поколение: 
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Основна роля на разказването като дейност – в миналото, но и до днес – е да откроява 

нещата и да им придава смисъл.  

Това, за което говорим, е нещото, което ни интересува; онова, за което разказваме, се 

отделя от непрекъснатия житейски поток, запечатва се в думите и остава да присъства в 

съзнанието и в емоциите ни, както присъства образът на една картина или мелодията на 

една песен.  

Тази възможност на разказа да обобщава и в същото време да въздейства предметно-

образно определя особената му значимост в традиционната култура. 

 

Какви по-точно са функциите на традиционното разказване? Преди всичко то е една 

естествена форма на общуване, която не изисква особени условия, за да възникне, 

осъществява се на всекидневния език, на всички места, където хората се срещат, от 

всички възрастови групи. И все пак разказването не е просто говорене. То изисква 

достатъчно време, за да се разгърне; изисква обозримо пространство, за да могат 

събеседниците да се чуват; изисква определена нагласа, както и разказвач. Кога, 

например, се разказва на децата? Дори когато са малки и са постоянно около своята 

баба, не всеки момент е подходящ, за да чуят приказка.  

Това е възможно само в паузите между домакинските дейности, когато бабата е 

относително свободна, за да седне и да се съсредоточи върху приказките. То е 

възможно и когато тя извършва някаква статична рутинна работа, например когато 

плете, кърпи и пр. Най-често обаче с приказки децата се приспиват и затова всеобщ 

спомен е, че са слушали приказки вечер, когато си легнат. 

 

Разказването задълго си запазва своята обяснителна роля и сред онези среди, повече 

селски, но и градски, които нямат високо образование и специализация и които 

продължават да тълкуват явленията от живота с традиционно съществуващи представи 

и вярвания, най-вече поради липса на знания, но понякога и защото предпочитат уюта 

на познатите фабули пред безпристрастната рационална логика. Разказването, освен 

това, е съвсем на мястото си, когато трябва да се изразяват и защитават религиозни 

възгледи и поведение.  

Тогава силата на доказателство и пример имат разказите за “действителни” случки с 

близки, роднини и познати или историите от първо лице, в които Господ наказва за 

проявено неверие, дава чудесни изцеления и спасение, възнаграждава вярващите. 

 

6.6. Намерени записи на местни Читалища от територията на МИГ в номенклатурата 

на система „Живи човешки съкровища“: 

 

• Раздел: Традиционни празници и обреди: 

 

- Село Белица, Празник „Свети Дух“:  

Сутрин рано местното население и гости отиват на сутрешна литургия в църквата "Св. 

Дух". Коли се курбан. Вечерта има общоселско хоро. 

 

- Село Белица, Празник „Коледа“. 
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На 24.ХІІ. вечерта всеки дом бива посетен от коледари, след тази група минават бразая 

с дядо. Бразаята играе, а дядото раздухва брашно, което е сипано в лулата му. Двата 

образа с действията си символизират прогонването на злите духове от дома. 

 

- Село Варненци, Празник „Архангеловден“. 

Не се канят гости, те се посрещат. Задължително е да присъства на трапезата супа от 

кокошка и яхния от овца, кюфтенца и сърми. Празникът завършва с общоселски хора. 

 

- Село Варненци, Обичай „Пеперуда“. 

Няма фиксирана дата, при продължително засушаване. Облича се една мома-сираче 

или вдовица, с ярки дрехи, окичена е със зеленина (с бъзак). Жени я ръсят с вода и 

брашно. Пеят и танцуват обреден танц. 

 

- Село Преславци, Обичай „Идрелез“. 

Сутрин рано се обкичват портите със зеленина на всеки дом. На празника вземат 

участие само жените, всички се обличат само с мъжки дрехи, пеят и играят, определени 

песни за пролетта и плодородието. Украсява се магарешката каручка с цветя, в нея се 

возят булка, младоженец и кумовете. Музиката свири и върви преди всички, цялото 

село се обикаля и се спират на мегдана. Булката целува ръце на по-възрастните жени за 

почит и уважение. 

 

- Село Преславци, Празник „Курбан Байрам“. 

Коли се овен във всеки дом, преди да се заколи обредното животно, най-възрастният 

мъж в дома казва молитва. Раздава се месо на 7 бедни семейства, а останалото месо се 

готви в дома. Целува се ръка и се иска прошка от по-възрастните членове на 

семейството, от близки и приятели. 

 

- Село Старо село, Обичай „Куков ден“. 

Предварително се правят гугли (маски) от близките на ергена, който ще бъде кук. 

Сутринта групата от куковете, куковата баба и манафина обикалят селото, ходят от 

къща на къща, играят хора за здраве, на стопаните на дома. А момата, чиито дом са 

посетили се крие, за да не я закачат и бият. Следобед отиват на мегдана. Някои селяни 

се преобличат като турчин и кадъна, куковете ги гонят. Куковата баба събира парите, 

куковете след това я гонят, за да й ги вземат. 

 

- Село Борисово, Селищен събор. 

Сборът съвпада с Архангеловден, който е празник на църквата, която се казва св. 

Архангел Михаил. Отслужва се литургия, прави се курбан за селото. Самодейци от 

читалището и ОУ изнасят концертна програма в киносалона. На площада в центъра на 

селото свири оркестър. Извиват се кръшни борисовски хора и ръченици. Има търговци 

със сергии. 

 

- Град Сливо поле, Сливополски събор. 
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Сливополският панаир е наследник на Тюрксмилския и Ряховски панаири. 

Тюрксмилският е от 1860 г. След Ньойския мирен договор Тюрксмил остава в 

Румъния. Панаирът се премества в с. Ряхово, разположено по крайбрежието на р. 

Дунав, на 6 км. от Сливо поле. Честите наводнения стават причина панаирът да се 

премести в Сливо поле през 1904 г. със Заповед на министъра на търговията. Панаирът 

се е провеждал през ІІ-та седмица на м. юли. Отдавал се е на наематели чрез търг. В 

последния ден на панаира се провеждат борби. Тази традиция е запазена и до днес. 

Посетителите проявявали голям интерес към търговията със зеленчуци и животни, 

платове, селскостопански сечива, киното, цирка и люлките за малки и големи. Особено 

търсени били сладоледът, шурупа (сиропа), захарните петлета и баниците приготвени 

от сливополските туркини. От 1999 г. панаирът се провежда през м. август и съвпада с 

дните на Община Сливо поле 

 

- Национален детско-юношески фолклорен конкурс „Златни пафти“, Тутракан 

 

Целта му е да даде изява на детски и юношески фолклорни танцови групи и състави, да 

популяризира българските фолклорни танцови традиции, да предостави възможност за 

общуване и взаимно обогатяване на подрастващите, занимаващи се с фолклорно 

танцово изкуство и на техните ръководители и хореографи. 

Традициите на танцовите състави при читалище „Никола Йонков Вапцаров-1873“, гр. 

Тутракан се пазят ревностно. Значителна част от подрастващите на територията на 

община Тутракан са обхванати в съставите на Фолклорна танцова формация „Дунавска 

младост“, която навършва тази година 67 г., а през своята дълга история може да се 

похвали с многобройни отличия от страната и чужбина. Днес членове на формацията са 

над 150 деца. 

 

- „Да отворим заедно раклата на баба” в с. Борисово. 

 

Във всяко едно село на общината бабите са скътали в раклите си автентични носии, 

чеиза    си везан на газените лампи, но ненадминат с красотата си.  Там са шарените 

черги, китениците, килими, възглавници, събрали всички цветове на дъгата. Но там се 

пази и още нещо много ценно- автентичните за селото обичаи, които се предават на 

внуци и правнуци. Демонстрация на обичай „Годеж“. Пресъздаден народен обичай на 

една  наистина чудесна българска традиция, която показа подготовката за една сватба 

като фамилен ангажимент, в който се съдържат много красиви междучовешки 

отношения, обединение и сплотяване на хората от една общност в името на любовта и 

разбирателството. 

 

• Легенди: 

 

- АЛИ БАБА ТЕКЕ 

 

Съществува народна легенда за лечебните способности на Али баба, който успял да 

излекува дъщерята на цар Иван Шишман. 
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За да изрази своята благодарност, царят му дава парцел земя да построи манастир. 

Манастирът е основан през XVII в. и е едно от най-старите култови средища, посветено 

в служба на светеца Али. В двора на манастира се намира култова сграда, в която са 

погребани четирима от ръководителите на манастира през различните епохи. 

Ръководителят на манастира, според обичая, се нарича „баба”, което ще рече духовен 

баща. През 70-те години на XX в. сградите на манастира са съборени, с изключение на 

тази, в която са погребани четиримата духовни водачи на алианите. Днес комплексът е 

възстановен, а текето е обект на поклонически интерес. 

 

- „МАРАЗЛЪК'А“ 

 

Има още една местност в горите на Старо село, която се нарича „Маразлък'а“, което 

значи „лошотия, болест“. Легендата гласи, че по време на османската власт Мара е била 

най-хубавата мома в селото. Един ден, когато Мара била с майка си на нива, от някъде 

се появили двама турци. Те насилили момата пред майка й. След това и отрязали 

главата. Майката сложила чедото си в каруцата и с огромна мъка го занесла в селото. 

От този ден местността се казва „Маразлък'а“. 

 

- ЩЕ СЕ ВЪЗДИГНЕ СВЕТА ОБИТЕЛ 

 

Легендата разказва, че на това място е съществувал стар град, наречен Паскаля. 

Местността и до сега носи името Паскслъка. Съществували и три манастира: „Света 

Марина”, „Света Мина” „Свети Николай”. Има находки, свидетелствуващи за 

раннохристиянска култура по този край. Считаната за лечебна вода на извора, запазен и 

до днес, лекувала дори слепота. Сега в с.Сяново се гради и църква, наречена на Свети 

Илия. 

 

- ГРАДЪТ СРЕЩУ МАРИСКА 

 

Според съобщението на римския историк Дион Касий в 105 - 106 година една римска 

военна част е преместена от Панония (днешна Унгария) в Дуросторум (Силистра). Това 

е XI Клавдив легион. Една кохорта от него квартирува в малка крепост на дунавския 

бряг срещу устието на река Мриска. Трансмариска, стоящ срещу Мариска, е римското 

име на днешния Тутракан. 

 

Десетки са легендите за транскрипциите на това име, което и днес звучи особено. 

Свързват го с набезите на киевския княз Светослав в X век, отначало като съюзник на 

Византия, а по-късно приятел на българите. Много от неговите войници останали 

завинаги да живеят по тези места, а родно място на част от тях бил древният 

приазобски град Тмуртаракан.  

 

От това име е румънската транскрипция Тутракай, възприета и от русите. Именно така 

нарича града и Суворов в известната си стихотворна депеша до Екатерина Велика след 

превземането на крепостта през 1773 г. 
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Турците го наричат Тоторкан и Таркан, а доста от изследователите си спомнят и 

древната прабългарска военна титла „таркан”. В средновековието градът е наричан 

Рекан, Закатра, Тракан, Тарака. На една карта от 1459 година е отбелязан като Дуракам, 

в 1507 г. го споменават като Тутра, а в 1630 г. като Тотракия. 

В печата на своята община от 1873 година българите са го назовали като Тотрокан, 

макар винаги да са го назовавали и пишели Тутракан. Така са го наричали и хората от 

всички села на Добруджа и Лудогорието, това име е останало и досега. 

 

- МИТИЧНИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА РЕКАТА 

 

За разлика от древногръцката митология, която е населила водните пространства с 

много и различни същества /достатъчно е да си спомним за Нептун и свитата му/ - 

славянската митология е била по – пестелива в това отношение. Вземаме славянската, 

тъй като в случая ни интересува Дунав, който протича и през няколко славянски земи: 

Словакия, Сърбия, България, Украйна. Разбира се вътрешните реки там също са част от 

дунавския басейн и не предлагат нещо по-различно. Съпоставяйки различните митове, 

сказания и легенди, установяваме, че митичните обитатели на реката се свеждат главно 

до две същества: водния дух и русалката. Те не са величествени, красиви и грациозни 

като древногръцките богове и богини, а принадлежат повече към света на демоните, 

будещи страх; не обикалят като наядите – нимфи целебни води, а тъмни и опасни 

вирове и въртопи. 

 

Народната фантазия е била по-сдържана в описанието на водния дух, отколкото на 

русалката, - жената, дори страшна и грозна, е събуждала винаги повече емоции! 

Водният дух има почти идентични названия при всички славяни. Наричат го още 

водният мъж, водяной, водник, водяник, водовик, водникус. Той е зъл дух, въплъщение 

на стихията на водата като отрицателно и опасно начало. Най-често се явява в образ на 

мъж с някои черти на животно: лапи, вместо ръце, рога на главата, голяма перка на 

гърба. Или като грозен старец, омазан с тиня, с голяма зелена брада и мустаци. Смятало 

се е, че водният дух обитава тъмните, черни води и поддържа на дъното им стопанство 

от черни крави.  

От лявата половина на тялото му непрекъснато капе вода. Той обича да плаши и да 

дави къпещите се в реката хора или ги изненадва, когато пият вода от потока. Според 

вълшебните приказки понякога иска в залог децата на давещите се, за да им подари 

живот. Женските духове – водянци – се сочат още и като русалки, за които водните 

мъже се женят. Тъй като и едните, и другите обичали черния цвят, стопаните на 

водните мелници, според обичая, държали при себе си черни домашни животни, а за да 

омилостивят духовете, им пренасяли в жертва черни козли и петли. 

 

Водняците, наречени още копалки, лоскотухи, мавки или най-вече русалки, също са 

известни като вредни същества, в каквито се превръщали удавените девойки и 

некръстените деца. Представени са в приказките и легендите като красавици с дълги 

зелени коси, и по-рядко – като космати грозни жени. Те излизат от водата най-вече през 

тъй наречената „Русалска неделя” /седмица/, лудуват из ливадите, люлеят се по клоните 
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на върбите, примамват и завличат хората във водата. Особено опасни са те в четвъртък- 

русалския „Велик ден”. Затова съществува поверие, че през русалската неделя хората 

не трябва да влизат в реката, а излизайки от селото – да носят със себе си пелин, от 

които русалките се страхували. Откликвайки на жалбите им, че са голи и мръзнат, 

жените окачвали по дърветата прежди, кърпи, конци, а девойките – венци. 

 

През цялата Троицка седмица, която е преди русалската, се пеели русалски песни, а в 

неделя – русалските „Заговезни” – изпращали русалките /или пролетта/ 

Обикновено русалката се представяла от някоя девойка с разпуснати коси и венец на 

главата, и с песни била изпращана в ръжта. Блъсвайки я в ръжта, останалите девойки с 

викове се разбягвали, а русалката ги гонела. Често са я изобразявали като чучело или 

като ръжен сноп, отнасяли го в нивите и там го оставяли върху синор, или го 

разкъсвали и разпръсвали из полето. Известни са и случаите на „удавяни” или изгаряни 

чучела, съпроводени с имитация на църковно опело. В този вариант обрядът за 

изпращане на русалката наподобявал погребение. 

 

Образът на русалката и на водните духове е свързан едновременно с водата и с 

растителността, тъй като, според поверието, смъртта на тези същества гарантирала 

плодородие. Оттук вероятно е и връзката на русалките със света на мъртвите, починали 

от не естествена смърт. Названието на русалките вероятно идва от древнославянските 

игри „русалии”, заимствани от славяните на Балканите, където античните погребални 

обреди се наричали „розалии”. 

 

- БЕЛИЦА (община Тутракан) 

 

За произхода на името има три основни версии. Първата е, че то произлиза от клетвата 

на прокудените през 1878 г. турци, които при изселването си казали: „Белясъз 

калмасън“, това означавало: да не оставя без беля, без нещастие. Така проклятието на 

селото „белясъз“ било осмислено в наименованието Белица. Втората версия извежда 

топонима от неговия първи заселник Белчо или бял Злати. Най-вярна и най-близка до 

истината е третата версия, че наименованието Белица се е получило от бялата пръст на 

склона, по които са заселени неговите жители. Първата версия е произволно съчинена и 

няма обективно основание, защото селището е носило името си и преди 

Освобождението, което е видно и от един документ от 1681 г., които и до днес се 

съхранява в музея в град Исперих. От кое време съществува селище с името Белица, за 

сега не може да се установи с положителност, но може да се твърди със сигурност, че 

то не познава друго наименование, оставайки непроменено в историческото си 

развитие. 

 

- БРЕНИЦА (община Тутракан) 

 

Карамехметлер (черен войник) , Карамехмед. Преименувано през 1942 г. Според проф. 

Константин Попов името Бреница произхожда от старобългарската дума БРЕNHIE 

(бренье), което означава кал, тиня, мочур, блато. Бреница произлиза от „бранница”, 
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което идва от бран. И двете имена са със славянски корен, което е доказателство, че 

селото е старо славянско селище. Възможно е смисловото значение на двете имена да е 

еднакво, а разликата да е в гласните а и е. 

 

- ДУНАВЕЦ (община Тутракан) 

 

В документите на Доростоло-Червенската митрополия е съхранена настоятелна покана 

от 1881 г. да се посети църквата на селото, което тогава носи названието Спанчов. 

Преименувано през 1942 г. на името на река Дунав, на чиито бряг се намира. 

 

- ПОЖАРЕВО (община Тутракан) 

 

През 1868 год. е известно като Косуй, което на бълг. означава Сливово. Косуй Българ, 

Български косуй, Генерал-Драганово (от 1942 г., в памет на генерал Драганов – 

командир на 1-ва Софийска дивизия, участвала в Тутраканската епопея). Името 

Пожарево селото носи от 1947 г. Селото е горяло няколко пъти и поради това са го 

кръстили с това име. 

 

- ВАРНЕНЦИ (община Тутракан) 

 

Денизлер (на бълг. „морета” ), Динизлер. Преименувано през 1942 г. , в памет на 31-ви 

пехотен варненски полк, участвал в Тутраканската епопея от 1916 г. в района. 

Присъединява с. Дъбравица. 

 

- СТАРО СЕЛО (община Тутракан) 

 

Разположено е в широко и красиво дефиле, през което някога е текла Стара река, 

наричана от населението „Демир буба текесе”, на името на извора и в местността 

„Воден”, Лудогорието. 

 

На няколко пъти сменя името си - Ески Кьой (най-старото), Кюхне Исмил, Ески Смил - 

на бълг. Стар Смил - преди Освобождението от османско робство, Сатул веки (през 

румънската окупация). Старата турска форма преминава в една междинна турско-

българска форма “стар Смил”, за да се превърне по време на балканската война в 

“Старо село”, чрез буквален бълг. превод. Друго предположение е, че произлиза от 

името на местността “Ески кьой”и чрез превод се е получило Старо село. 

Присъединено с. Ангелово. 

 

- ТУТРАКАН (община Тутракан) 

 

Името на града се споменава във връзка с пребиваването на XI Клавдиев легион от 

Панония в Дуросторум. Същият легион бил разположен с отделни свои части в 

Дуросторум и Трансмариска - "селище през (сред) блатата". В известната Tabula 

Peutingeriana или Пойтингеровата карта - изготвено през XIII век копие на карта, 
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представяща по-важните познати на римляните от късната античност градове и пътища, 

градът е посочен под името Трансмариска, повеже се намира точно срещу устието на 

румънската река Мариска. Първо сведение за града вамираме от турския 

пътешественик Хаджи Калфа, от средата на 17 в. „Тоторакан, градец с малка крепост 

между Русчук и Систов, върху един хълм, близо до Дунав. Друг автор от 1599 

съобщава, че Тутракан е нямал крепост и през зимата на 1594-95 е нападнат и превзет 

от маджари, власи и казаци, които преминали през замръзналия Дунав. Проф. П. 

Мутафчиев е на мнение, че сегашното име на града е пренесено от руски колонисти, 

които са се заселили през 10-11 в., прокудени от южноруските области след 

разпадането на хазарското царство. И понеже русите, които са се заселили първи на 

територията на града са дошли от град Тмутаракан, античната Фанагария, на пролива 

между Азовско и Черно море, са кръстили новото селище с името на родното си място. 

Според Вл. Мошин и В. Златарски, името Tmutarakanjq може да означава „място, 

където се хвърля нещо” или „място за основи на сграда”. По всяка вероятност хазарите 

са заели името от арабите, с които търгували през 8 век. Русите от Киевска Русия са 

осмислили името по народната етимология и са го свързали с „тъмен”, понеже градът 

за тях бил страшно и тайнствено царство на роби-славяни и търговци, които търгуват с 

тях. Румънското име на града Туртукай е по-късна изкривена форма от Тмутаракан или 

от Тутракан. Присъединено с. Радецки. 

 

- ТЪРНОВЦИ (община Тутракан) 

 

Саръ гьол (на бълг. „жълто езеро“). Преименувано през 1942 г. в памет на 6-и 

Търновски пехотен полк, участвал в Тутраканската епопея през 1916 г. и воювал в 

района на селото. 

 

- ЦАР САМУИЛ (община Тутракан) 

 

Кютюклии. Преименувано през дек. 1934 г. на името на цар Самуил (997 -1014). В 

продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император 

Василий II и дори му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с 

Византия продължават през цялото му царуване. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 

г., вероятно от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след 

битката при Беласица. 

 

6.7. Традиционни празници и обреди в региона, оставили отпечатък върху празници 

и обичаи на територията на МИГ: 

 

Русенска област Силистренска област 

Семейни празници и обреди 

- родилна обредност 

- сватбена обредност 

- погребална обредност 

- родилна обредност 

- сватбена обредност 

- погребална обредност 

Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници 
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Васильовден, Йордановден, Ивановден 

Антоновден, Атанасовден, Бабинден 

Св. Харалампий, Власовден, Тодоровден 

(Тодорова неделя), Месни Заговезни, 

Сирница (Сирна неделя) – карнавал, 

Баба Марта, Благовещение, Лазаровден 

Връбница (Цветница), Великден, 

Гергьовден, Пеперуда, Герман, Св. Св. 

Кирил и Методий, Спасовден, 

Петдесетница, Св. Дух, Петровден 

,Илинден, Преображение, Голяма 

Богородица, Малка Богородица, 

Кръстовден, Димитровден, 

Архангеловден, Св. Мина, Въведение 

Богородично, Св. Екатерина, Куковден, 

Св. Варвара, Св. Сава, Никулден, 

Игнажден, Коледа, Стефановден 

 

Васильовден, Йордановден, Ивановден 

Антоновден, Атанасовден, Бабинден 

Св. Харалампий, Власовден, Тодоровден 

(Тодорова неделя), Месни Заговезни, 

Сирница (Сирна неделя) – карнавал, 

Баба Марта, Благовещение, Лазаровден 

Връбница (Цветница), Великден, 

Гергьовден, Пеперуда, Герман, Св. Св. 

Кирил и Методий, Спасовден, 

Петдесетница, Св. Дух, Петровден 

,Илинден, Преображение, Голяма 

Богородица, Малка Богородица, 

Кръстовден, Димитровден, 

Архангеловден, Св. Мина, Въведение 

Богородично, Св. Екатерина, Куковден, 

Св. Варвара, Св. Сава, Никулден, 

Игнажден, Коледа, Стефановден 

Традиционно пеене и свирене 
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- Групово едногласно 

женско/мъжко фолклорно пеене 

- Индивидуално женско/мъжко 

фолклорно пеене 

- Традиционно групово двугласно 

пеене на преселници от 

Македония и Велинградско 

- Едногласно фолклорно пеене на 

еврейското малцинство 

- Пеене на стари градски песни 

- Двугласно градско пеене на 

преселници от Македония 

- Пеене със съпровод на гъдулка 

-  Пеене със съпровод на кавал 

-  Групово многогласно фолклорно 

пеене на преселниците от 

Македония и Велинградско със 

съпровод на тамбури 

-  Едногласно фолклорно пеене на 

еврейското малцинство със 

съпровод на китари 

-  Свирене на гъдулка 

-  Свирене на кавал 

-  Свирене на гайда 

-  Свирене на цимбал 

-  Свирене на цигулка 

-  Свирене на акордеон 

-  Свирене на духови банди 

-  Сватбарско групово свирене 

- Групово едногласно 

женско/мъжко фолклорно пеене 

- Индивидуално женско/мъжко 

фолклорно пеене 

- Турско групово/индивидуално 

женско/мъжко фолклорно пеене 

- Многогласно женско фолклорно 

пеене на руснаците-старообредци 

(казаци - некрасовци) 

- Пеене със съпровод на гъдулка 

- Пеене със съпровод на кавал 

- Пеене със съпровод на доб-

свирка 

- Пеене със съпровод на хармоника 

-  Свирене на гъдулка/копанка 

-  Свирене на гайда 

-  Свирене на кавал 

-  Свирене на доб-свирка 

-  Свирене на ръчна хармоника 

-  Свирене на “добруджанска 

тройка” (копанка, гайда, ръчна 

хармоника) 

-  Обредно погребално свирене 

(кавал/доб-свирка) 

-  Сватбарско групово свирене 

 

Традиционно танцуване и детски игри 

- Обредно танцуване 

- Празнично танцуване 

Изпълнение на детски игри: 

Челик, Ашици, Прескочи кобила, Бъз, 

Дълго магаре, Гуси, Шарна варна, 

Зюмишка, На кокалчета, Сляпа баба, 

Отваряй Кальо порти, Кральо портальо, 

На нож, Свинга, Писи, Халка ,Челканица 

Биканка, Гори кърпа, Скубак, Гъци 

Броилки, Куак ,Питленга, Пиян баща, 

Веселинка, Шарени чорапи, Бурено 

буренке, Около село. 

- Обредно танцуване 

- Празнично танцуване 

- Изпълнение на детски игри: 

Ашици, Челик, Ластик 

 Дама 

Традиционно разказване 
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- Разказване на традиционни 

приказки 

- Разказване на истории и предания 

- Разказване на фолклорен хумор 

- Разказване на традиционни 

приказки 

- Разказване на истории и предания 

- Разказване на фолклорен хумор 

Традиционни домашни дейности и поминъци 

- Ковачество 

- Медникарство 

- Златарство (обработка на злато и 

сребро) 

- Каменоделство и каменна 

пластика 

- Дървообработване и дърворезба 

- Бъчварство 

- Копанарство, лъжичарство, 

вретенарство 

- Обработване на кожа по старинни 

технологии (кожарство, 

папукчийство) 

- Изработване на предмети от 

растителни материали 

(метларство, кошничарство) 

- Тъкане на традиционни предмети 

- Изработване на традиционна 

везбена орнаментика 

- Изработване на шита дантела 

- Плетене на дантела 

- Коларство 

- Ножарство 

- Рисуване със старинни техники и 

естествени багрила 

- Изработване на предмети за 

обреди и празници (мартеници, 

сурвакници, обредни хлябове, 

кукерски маски , Герман, Брезая, 

сватбени знамена-байряци, 

сватбено дръвце, обредни китки; 

шарене на яйца) 

- Традиционно производство на 

вино 

- Традиционно производство на 

ракия 

- Традиционно производство на 

боза и безалкохолни напитки 

- Традиционно производство на 

- Грънчарство 

- Ковачество 

- Медникарство 

- Звънчарство 

- Каменоделство и каменна 

пластика 

- Копанарство, лъжичарство, 

вретенарство, овчарска 

дърворезба 

- Обработване на кожа по 

старинни технологии (кожарство, 

сарачество) 

- Изработване на предмети от 

растителни материали 

(кошничарство) 

- Изработване на традиционна 

везбена орнаментика 

- Изработване на шита дантела 

- Плетене на дантела 

- Коларство 

- Лодкарство 

- Ножарство 

- Изработване на предмети за 

обреди и празници  

- Традиционно производство на 

вино 

- Традиционно производство на 

ракия 

- Традиционно производство на 

боза и безалкохолни напитки 

- Традиционно производство на 

млечни продукти 

- Традиционно производство на 

мед и пчелни продукти 

- Традиционно производство на 

месни и сладкарски деликатеси 

- Традиционен риболов, рибарски 

мрежи и рибни деликатеси 
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млечни продукти 

- Традиционно производство на 

мед и пчелни продукти 

- Традиционно производство на 

месни и сладкарски деликатеси 

- Традиционен риболов, рибарски 

мрежи и рибни деликатеси 

Традиционна медицина 

- Традиционно баене 

- Традиционно производство на 

отвари, настойки, кремове 

- Традиционен масаж и 

чекръкчийство 

- Свръхестествени лечебни умения 

(екстрасенси) 

- Традиционно баене 

- Традиционно производство на 

отвари, настойки, кремове 

- Традиционен масаж и 

чекръкчийство 

- Свръхестествени лечебни умения 

(екстрасенси) 

 

Ето няколко старинни обичая, част от нематериалното наследство на територията на 

МИГ, запазени и практикувани и до днес. Те са част от т. нар. календарни обреди, 

които бележат прехода от един природен цикъл в друг – от зима към лято, от умиране 

към възраждане, свързани с вегетацията и аграрната култура, както и с плодородието и 

изобилието. 

 

- Лазаруване:   

 

Изпълнява се на Лазаровден. Обредността му  е насочена изцяло към преминаването на 

участниците в ритуала към друг (нов) социален статус  – женитба. На Лазаровден 

девойките пеят и танцуват, а публиката им дарява бели яйца и брашно. Даровете се 

събират в предварително определена за целта къща, където до късно през нощта 

девойките месят обредните хлябове. Според българските народни схващания и 

представи момите, които не са играли лазарки, най-лесно могат да бъдат залюбени и 

грабнати от змей. 

 

- Кумичене: 

Сутринта на Цветница лазарките се отправят към реката. Всяка носи китка от цветя, 

върбово венче или малко хлебче, наричано „кукла“. Момите се подреждат една до 

друга покрай брега или на мост над реката и едновременно пускат своя знак – китката, 

венчето или хлебчето. Онази девойка, чийто венец или хляб бъде понесен най-бързо от 

водното течение и излезе най-напред пред останалите, се избира и провъзгласява за 

„кумица“ или „кръстница“ на лазарките. 

 

- Сурва: 

Ергенски маскараден обред. Основното действащо лице е многобройната група мъже с 

маски и звънци, придвижваща се със специфична ритмична стъпка. С обредното 

шествие маскираните мъже прогонват „нечистите сили“, които идват от света на 
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мъртвите и могат да навредят на човек. Характерното тук е разиграването на ритуална 

сватба, а основните моменти са два: обхождането на селището, посещението на всяка 

къща поотделно и колективната игра на селския площад. 

 

- Прошка, Сирна неделя: 

През деня на „Сирната неделя“, младите искат прошка от своите по-възрастни 

родственици. Младоженците тръгват на гости у кумовете и своите родители, братя, 

сестри и побратими. „Прощавай!“ казват младите, когато се наведат да целунат ръка. 

„Господ да прощава, простен да си!“ благославят възрастните. Вечерта цялото 

домочадие се нарежда около трапезата, на която са подредени гозби от риба, баници 

със сирене, яйца и мляко и неизменната бяла халва. Най-малките с нетърпение очакват 

да дойде време за традиционното „хамкане“, „ламкане“ или „люскане“ на халва, парче 

сирене или варено яйце. 

 

- Еньовден: 

На Еньовден се изпълнява обичаят „Еньова буля“ или „Еня“. Всички моми се събират в 

една къща и там обличат като булка едно 5-6 годишно момиченце. Детето се забулва с 

червено було, а на главата му се поставя венец от еньовче. По време на ритуалната 

обиколка из селото, девойките пеят специални обредни песни. Вечерта, след 

обиколката в котле с овес, с напяване се поставят разноцветните китки на момите. 

Котлето се покрива с червена престилка и се оставя една нощ под звездите. На 

следващия ден Еньовата буля започва да изважда една по една китките, а момите 

припяват за всяка една от тях, като наричат за какъв момък ще се омъжи съответната 

девойка. 

 

- Пеперуда: 

„Пеперудата“ (Пеперуга, Додола, Вайдудула) няма точно фиксирана дата, но 

обикновено се практикува през „петровия месец“, когато времето се засуши. Обичая се 

прави за дъжд, а обредната група включва: пеперуда – босо момиче (девица), 12-13 

годишни момичета, облечени само с ризи. Те обикалят къщите в селото, като 

изпълняват специална песен – молба за дъжд. В дар групата получава брашно, боб, мас 

и т.н, но никога – яйца. След като обиколката приключи те отиват на реката, където 

хвърлят зеленината и другите украси на пеперудата в реката и се пръскат една друга. 

Обичаят завършва с обща трапеза от получените дарове, като в някои райони се спазва 

изискването тя да се приготви от стара жена, бременна или кърмачка. 

 

- Полязване, булезене: 

Обредът се изпълнява на Игнажден. Всеки стопанин следи кой ще бъде първият човек 

прекрачил вратите на дома му. Ако гостенин е добронамерен и заможен стопанин, 

вярват, че годината ще е плодородна и здрава. Щом гостът – полазник влезе в къщата, 

той трябва извърши символични ритуални действия за плодородие на домашните 

животни. После стопаните го канят на трапезата и го гощават обилно. Ако годината се 

случи изобилна и благополучна, на следващия Игнажден те канят пак същия полазник 

на гости пръв да споходи дома им. 
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- Старинен обичай за края на жътвата в Старо село. 

 

Жътвената кампания в село Старо село всяка година се закрива с пресъздаване на 

народния обичай "рязане на брада". 

 

Под жаркото слънце, жени влизат в житната нива със сърпове. Сплетен житен сноп, 

завързан с червен конец - така наречената "брада", те дариха на стопанина на нивата, 

което е знак за край на жътвата. След това на хармана се показва как с кон се вършеят 

житните снопи. 

Понякога на полето се демонстрира  и още един старинен обичай - сватба по време на 

жътва - даровете от родата и поставяне на "рога" - вид забрадка, на булката, която се 

маха след раждането на първото дете. 

Организаторите от Местната културна организация "Старо село - живот и традиции", 

подариха на всички земеделци и гости чаша с надпис за събитието. 

 

VII.Културно-исторически забележителности: 

 

7.1. Културно-историческо наследство на територията на община Тутракан. 

 

Община Тутракан има богата културна история. Местоположението ѝ по поречието на 

Дунав обуславя ранното заселване на територията на общината, за което има сведения 

още от античността. Впоследствие тази близост до Дунав предопределя и множеството 

влияния и въздействия на различни етноси и култури – тенденция, продължила до 

Възраждането и след него. 

 

На територията на община Тутракан се намират следните археологически и 

архитектурни паметници: 

- Археологически резерват „Трансмариска“ – недвижима културна ценност от 

национално значение. 

- “Северна крепостна стена” на късноримска крепост Трансмариска. Обектът е 

разположен в централната част на града и е синхронен по време на изграждане и 

по отношение на своите културно исторически характеристики с обект “Южна 

крепостна стена”. 

- “Южна крепостна стена” на късно римска крепост Трансмариска. Обектът е част 

от укрепителната система на античната крепост. 

- Храм “Св. Николай”, град Тутракан – архитектурен паметник, построен през 

1861–1865 г. 

- Архитектурен ансамбъл “Рибарска махала” – единственото естествено 

обособило се рибарско селище по поречието на река Дунав от епохата на 

Възраждането и архитектурен паметник, запазен с висока степен на 

автентичност. Днес обекта се посещава от туристи, граждани и гости на 

Тутракан. Комплексът е едно изключително място за разходка и отдих. 

съхранило духа и традициите на стария Тутракан. 
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- По улиците „Трансмариска” и „Крайбрежна” в град Тутракан се намира цял 

комплекс от сгради – архитектурни паметници от края на ХІХ и началото на ХХ 

век. 

- Обреден дом в град Тутракан – сградата на старата тутраканска прогимназия, 

адаптирана днес за обреден дом и художествена галерия, е построена през 1897 

г. и се отличава с красива архитектура и оригинални стенописи и витражи. 

- Мемориал “Военна гробница – 1916 г.” – най-голямото военно гробище от 

войните за национално обединение. 

- Манастир „Света Марина” – разположен е в местността „Пасканлъка” при с. 

Сяново, Тутраканско. Според археологическата карта на община Тутракан, 

манастирът е построен на мястото на раннохристиянско селище. 

- Тюрбето на Сабри Хюсеин (Софта Баба) в град Тутракан – тюрбето е частна 

собственост, принадлежаща на наследниците на Сабри Хюсеин, обект на 

посещение от вярващи и туристи. 

- Али Баба Теке – намира се в с. Варненци. Манастирът е основан през ХVІІ в. и е 

едно от най-старите култови средища, посветено в служба на Али. 

- Етнографски музей “Дунавски риболов и лодкостроене”- единственият 

специализиран музей на такава тематика по цялото поречие на река Дунав. В 

него са съхранени над 1500 уреди и пособия, използвани от риболовците от 

древни времена до днес. 

- Исторически музей – Тутракан е открит през 1993 г. в “Теодоровата къща”. 

Експозицията на Исторически музей – Тутракан разкрива славната близо 20 

вековна история на града На три етажа се проследява хронологически 

развитието на тутраканския край от древността до освобождението от румънска 

окупация през 1940 г. 

В археологическата експозиция са изложени находки от V хилядолетие пр.н.е., 

тракийска керамика, експонати от античната крепост Трансмариска, създаването 

и величието й, идването на прабългарите и славяните и изграждането на 

крепостта Тутракан от времето на Първото и Второто българско царство. 

Музеят разполага и с уникална иконна експозиция от възрожденски икони от 

Тутраканската духовна околия и снети от църковна употреба старопечатни 

книги и църковна утвар. Иконите са дело на майстори зографи от Тревненската 

живописна школа. 

 

7.2.  Културно-историческо наследство на територията на община Сливо поле. 

 

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, 

криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите 

паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими 

данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се 

разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски 

град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха. 
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- Град Сливо поле – при прокопаване на каналите за Бръшленската напоителна 

система през 1952 год.  на 2 км североизточно от днешното разположение на 

населеното място са открити следи от праисторическо тракийско антично 

селище. 

 

- с. Бабово- Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има 

връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 

4км северозападно от могилата.  Останките на града сега лежат под водите на 

река Дунав. 

 

- с.Борисово – етнографска музейна сбирка 

 

- с.Кошарна – две антични тракийски селища в местностите "Каваклъка" и 

"Могилите"; селищна могила и антично селище от енеолитната епоха известна 

под името "Язтепе". 

 

- с.Ряхово – античен кастел "Апиария" – разположен върху височината,  известна 

под името "Калето" или "Хисаря" на високия дунавски бряг; две антични селища 

 

- Богатото културно-историческо наследство създава благоприятни възможности 

за разработване на туристически маршрути за запознаване с миналото на 

общината; традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи 

Община Сливо поле. 

 

- Църква „Свети Архангел Михаил“, която е изградена през 1868 година и е една 

от архитектурните забележителности в местността. 

 

- Справка за община Сливо поле: 

 

Село Бабово –  На 2 км южно от р.Дунав, до последните къщи в източния край на село 

Бабово /вижда се от главния път Русе-Силистра/ през 1983 год е открита една от най-

внушителните по размерите си за нашите земи РИМСКА ГРОБНИЦА-МАВЗОЛЕЙ. 

Под 7-метров могилен насип се откриват четири последователно свързани помещения: 

входно помещение, коридор /дромос/, предверие и гробна камера с обща дължина под 

земята 22,5 метра. Диаметърът й е 40 метра. Изградена е от камъни и тухли в смесена 

зидария при основата, като полуциндричните сводобе на двете предверия и дромоса са 

изцяло тухлени.  

От добре оформени каменни блокове е построена гробната камера, която също 

завършва с полуцилиндричен свод. Входното помещение е изградено в североизточната 

периферия на могилния насип и е било видимо в горната си част, която е украсена от 

три страни с декоративен тухлен пояс. 

 Горе помещението завършва с двускатен покрив, покрит с керемиди. 

Предназначението му е било да осигури постоянен достъп до вътрешността. Затова от 

северната му страна била поставена масивна двукрила врата. Гробницата е била 
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ограбена още в античността. Анализът на строителната техника и на дребните находки 

дават основание гробницата да бъде датирана в първата четвърт на ІV век от новата 

ера. 

 В момента е консервирана /бетонирана/  и не може да се предложи като обект за 

посещение. 

 

Село Борисово – етнографска музейна сбирка. Открита е през 1981 год във връзка с 

честването на 1300 години България. Къщата е строена в началото на ХХ век. В нея са 

изложени предмети на бита. Макар и едноетажна, тя е построена с вкус, с чувство за 

красота и простор. На юг гледат две от стаите – едната е била използвана за гостна  и в 

нея са  посрещали освен гости, така също и кумове, сватове. Сега в нея се помещава 

експозицията на костюми от село Борисово от края на 19 век и началото на 20 век. 

Изложени са Борисовски носии, празнични и работни костюми. До нея се намира 

работната стая, където стопанките до късни часове на деня са влачели, прели и тъкали 

платна за бели ризи и кърпи. В стаята са изложени ръчният дарак, стана, чакръка и 

други предмети, необходими за изработка на облеклото. От работната стая се влиза в 

одаята, където се е подреждал чеизът на момите и снахите. 

 

Стаята долу е определена за соба, в която и досега е запазен джамалът, с който се е 

отоплявала стаята. В собата са живеели по-младите и са отглеждали малките си деца – 

това показва самата уредба – вързаната на тавана люлка. От ъглите ни гледат 

копринени пешкири. 

 

Редом със собата е пишника. Стои запазена старата пещ, веригата с котлето, полицата 

на която са нередени керамични съдове; запазени са нощовите, в които се е омесвал и 

втасвал хляба; лопатата, с която се е мятал в пещта. 

 

Простота, практичност и красота виждаме в тази надживяла времето си къща. 

 

  Село Кошарна –  Селищна могила от антично селище от енеолитната епоха – на 2 км 

североизточно от селото. Известна е под името “Яз тепе”. През ІІ-ІІІ век върху нея е 

било изградено укрепление.Строителният материал говори за солидни градски и 

ломени камъни, споени с хоросан и счукана тухла.Тук е намерена статуйка на Марс. 

 

Тракийско антично селище  на 0,5 км северозападно от селото в местността 

“Каваклъка”, над изградения сега микроязовир. Открити са солидни основи, изградени 

от ломени камъни и хоросан. Изровени са ножчета от желязо,копие,стрели и конски 

принадлежности. Късовете от строителна и битова керамика са характерни за 

предримската епоха, а други за периода ІІ-ІІІ век 

 

Късноантично селище  на 2 км североизточно от селото в местността “Яз тепе” на 300 м 

северно от селищната могила. В подножието има извор и малка рекичка. Останките от 

битова и строителна керамика характеризират периода ІІІ.V век 
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Тракийско антично и средновековно селище  на 2 км югозападно от селото в 

местността “Могилите” /сега акациевата гора/. Тук са намерени късове от желязна 

шлака и части от съдове, характерни за три исторически епохи: ІІ-ІІІвек пр.н.е. и ІХ-Х 

век. Намерени са няколко римски монети. В близост се намира извор и некропол на 

селището, за което  говорят няколкото могили.  В местността “Остър меч” край 

Кошарна – пещерата “КАЦА” 

 

 Село Ряхово –на 458-мия километър на р.Дунав, на територията на с.Ряхово са 

открити античен некропол и  кастел “Апиарис” – разположен върху височината,  

известна под името “Калето” или “Хисаря” на високия дунавски бряг, където са 

открити  две антични села. От намерения надпис личи, че кастелът е възникнал през 

втората половина на І век. Същият е вписан в римските пътеводители. За съжаление 

обаче с годините в резултат на подкопаването им от реката, по-голяма част от тях са 

разрушени и са останали на речното дъно. 

 

Село Голямо Враново  - в землището на Г.Враново не са правени археологически 

проучвания и не са регистрирани никакви находки, но се твърди със сигурност, че тук 

началото на човешкия живот е започнал през желязната епоха – първото хилядолетие 

преди новата ера. По това време тук са живели траките. Основание за това твърдение 

дават надгробните могили: 

• едната източно от селото в местността “Вълча гора” и сравнително добре 

запазена с диаметър на основата 15 метра 

• другата – в местността “Саръчоглу”. 

Предполага се, че и двете могили са от племето “готи”. 

 

VIII. Форми и методи за популяризиране и опазване на занаяти, обичаи и 

традиции: 

 

В Закона за културното наследство (ЗКН), приет през 2009г., нематериалното  културно 

наследство е признато за културна ценност.    

 

• Форми на нематериалното културно наследство: 

   

Законът за културното наследство не дава определение, а само изрежда формите,  в 

които нематериалното културно наследство се проявява.  

 

Нематериалното културно наследство може да има и материален характер, като тук се 

включват –  материали, костюми, книги, които са свързани с бита на всеки човек.  

 

От тук следва и да се обособят отделните елементи на нематериалното културно 

наследство, които се включват в него  и се проявяват в отделните области:  

 

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

- на нематериално културно наследство;  
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- 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. 

 

Във връзка с гореизложеното за целите на настоящия анализ и проучване се  приема  

определението  за  нематериално  културно  наследство  съгласно  Конвенцията на 

ЮНЕСКО от 2003 г. и формите на нематериалното културно наследство съгласно 

Закона за културното наследство в България. Гореизброените  форми са тези, в които 

най-често се проявява нематериалното културно наследство. 

 

8.1. Културното наследство: 

 

- Материално културно наследство –  недвижимо и  движимо;  

- Нематериално културно наследство;  

- Дигитално  и  дигитализирано  културно  наследство;  

- Фестивали  на  културното  наследство  /антично наследство, нематериално 

наследство, занаяти/; 

- Събития, изложения, атракции, 

 

На територията на МИГ  има  изградена  добре  функционираща  и  широко  разгърната  

читалищна мрежа. Създадени преди повече от 160 години, те си остават гръбнака на  

културата. 

 Първообраз на гражданското общество, в себе си те съчетават  всички демократични 

принципи на развитие в сферата на културата.  

От създаването им и до днес тук присъстват хора от всички възрасти и пол, без 

ограничения за социална, етническа и религиозна принадлежност.  

 

Българските  читалища  като  традиционни,  натоварени  с  доверие,  общностно  

основани  и  самоуправляващи  се  местни  организации,    притежават  изключителен  

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 се  

превръщат  в  изключителен  фактор  в изграждането  на  обществото  на  знанието,  в 

развитието  на  регионите,  съдействат  за  повишаване  на  качеството  на  живот  и 

субективното благополучие на своите общности  и граждани.  През годините те са се 

превърнали в трамплин за  кариерното и професионалното развитие на потребителите 

си. 

 

Основните насоки са свързани с: 
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- Популяризирането на бита, нравите, традициите и предаването им на младото 

поколение;  

- Запазването и популяризирането на всички сбирки с музеен характер;  

- Развитие  на  художественото  и  самодейно  творчество  като  важни  елементи  

от  нематериалното  културно  наследство  на  местната  общност; 

- Осъществяването на концерти, фолклорни събори, театрални изяви и други,  

обвързани  изцяло  с  културната  дейност,  които  да  бъдат  по-широко 

популяризирани както на национално, така и на международно ниво;  

-  Осъществяването  на  сбирки,  които  да  са  с  цел  разкриване  на потенциала 

на младите и създаването на повече самодейни кръжоци, школи, танцови и 

певчески групи – обвързани с фолклора; 

 

8.2. Форми за популяризиране местните занаяти, обичаи и традиции на територията на 

МИГ: 

 

• Чрез местните Читалища: 

 

- Читалище "Христо Ботев 1914"- село Борисово: Автентична група, Вокална 

група за народно пеене "Борисовски славей" 

 

- Читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927г“.-село Бабово: Клуб "Приложни 

изкуства", Детска кулинарна работилничка  "Житената питка", Група за изворен 

фолклор, Женска певческа група, Клуб за народни танци "Бабовски гайтани" 

 

- Читалище „Владимир Маяковски 1929г.“-село Юделник: Група за изворен 

фолклор 

 

- Читалище "Христо Ботев - 1928"-Сливо поле: Вокална група за народни песни и 

обичаи, Детски танцови групи за народни танци - за деца и юноши, Клуб за 

народни танци за възрастни, Група за турски фолклор 

 

- Читалище "Иван Вазов 1927"-село Кошарна: Група за автентичен фолклор 

"Кошарски  баби" и "Червените рози", Танцова формация "Чарайлин" 

 

- Читалище „Отец Паисий 1928 г.“-село Стамболово: Женска певческа група 

 

- Читалище "Познай себе си 1911 г."-село Ряхово: Група за изворен фолклор 

"Китка" 

 

- Читалище -"Христо Ботев 1928" – село Малко Враново: Певческа група за 

български народни песни „Китка“, Детска група за народни песни, Група за 

пресъздаване на обичаи, Певческа група за турски народни песни; 

 

- Читалище "Братство 1906" –село Бръшлен: Група за изворен фолклор 
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"Бръшленски баби, Група за обработен фолклор "Бръшленска китка", 

Коледарска група  Група "Лазарки" 

 

- Читалище "Христо Ботев 1926"- село Черешово: Фолклорна група за народни 

песни 

 

- Читалище "Христо Ботев -1942г." –село Белица: Танцов клуб „Беличанки“, 

Група за автентичен фолклор, Коледарска група, Женска вокална група, Вокална 

група Надежда, Детска вокална група Щурчета, Детска група за пресъздаване на 

обичаи 

 

- Читалище "Искра-1928г." –село Цар Самуил: клуб " Българска везба", 

Фолклорна група "Искра", Танцов клуб "Хармония" 

 

- Читалище "Възраждане -1940" –село Старо село: клуб "Аз бродирам" , клуб 

"Тайните на изработване на синчани китки", Ансамбъл "Староселци", Танцова 

формация "Мънисто", Лазарска група , Кукерска група , Коледарска група 

 

- Читалище "Никола Йонков Вапцаров 1873"-град Тутракан: Школа по гайда, 170 

антикварни печатни издания – Стари родове, Детска школа за народни танци 

(предучилищна възраст); Фолклорна танцова формация "Дунавски младост", 

Клуб за народни танци "Добруджа" 

 

- Читалище "Светлина -1904г." – село Варненци: Работилница "Вълшебна игла", 

Група за автентичен фолклор "Денизлерци",кукерска група "Черни кукери", 

Танцов състав за изворен фолклор "Денизлерци“, Танцова формация "Весела 

задявка", Женска вокална група за народни песни"Латинка" 

 

- Читалище  "Васил Йорданов-1942г." –село Нова Черна: клуб „Народни танци“; 

клуб „Майсторете ръчички“; клуб „Мъниста“, Група за изворен фолклор 

„Черненци“; Група за народни песни „Новочерненка“, Грепа за автентични 

песни и танци „Черненка“; Клуб за народни хора „Търчила“; временни - 

Лазарска и Коледарска групи 

 

- Читалище "Стефан Караджа-1940г."-село Шуменци: Танцов клуб "Дайдър", 

Група за автентичен фолклор 

 

- Читалище „Светлина -1941г.-село Преславци: Местна танцова формация 

"Самодиви", Клуб за народни танци "Хоротека " 

 

• Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство чрез 

организиране и провеждане на културно-масови прояви и мероприятия: 

 

Събития в Културен календар на Община Тутракан: 
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- Велик Богоявленски водосвет (Йордановден); 

- Бабинден - възстановка на стар български обичай; 

- Винария  2020 - празник на виното /конкурс за най-добро домашно вино/; 

- Трифон Зарезан-възстановка на стар народен обичай; 

- Връзване на мартеница- празник в детските градини и училищата; 

- Национален събор на маскарадните игри «Добруджански кукери 2020»; 

- «Лазарките на мегдана в Старо село»; 

- “Цветница – 2020”: Празник на художественото творчество; 

- Празнично Великденско хоро; 

- Областен детски фолклорен фестивал „Дунавски напеви”; 

- Гергьовден; 

- Концерт на ФТФ «Дунавска младост»; 

- Нощ в музея; 

- Възстановка на обичай за събиране на билки на Еньовден; 

- Празник на кайсията; 

- Международен фестивал „Огненият Дунав”; 

- Международен конкурс  «Речни ноти”; 

- Събор за автентичен фолклор «Добруджански роден край»; 

- «Добруджа» - общинско надиграване на клубовете за народни хора и танци; 

- Ден на Тутракан; 

- Фестивал на „Мамалигата” 

- Никулден – празник на рибаря; възстановка на стар рибарски обичай за избор на 

ватаф; 

 

Събития в Културен календар на Община Сливо поле: 

 

- Велик Богоявленски водосвет (Йордановден); 

- Бабинден - възстановка на стар български обичай; 

- Трифон Зарезан-възстановка на стар народен обичай; 

- Връзване на мартеница- празник в детските градини и училищата; 

- „Как  са  празнували  нашите  предци  –  зимни  народни  празници”  – работа на 

клуб „Млад краевед”; 

- Участие  на  групите  за  турски  фолклор  /  детска  и  възрастни  /  и детската 

ромска група в Ден на майчиния език; 

- Работилница  за  мартеници  –  запознаване  на  децата  с  легендите, обичая, 

изработване; 

- Обичая Лазаруване – възстановка по домовете в населеното място; 

- Великденски концерт; 

- „Как  са  празнували  нашите  предци  –  летни  народни  празници”  – работа на 

клуб „Млад краевед”; 

- Издирване  и  изучаване  на  материали  за  народни  обичаи  ,  песни  и предания 

на различните етноси, живущи в гр.Сливо поле; 

- Традиционен сливополски панаир ; 
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- Фолклорен празник "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра" ; 

 

Събития от Културните календари на област Руси и област Силиства: 

 

- Фолклорен празник- „Дядов ден“, село Черешово; 

- Фолклорен празник –‚Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“, 

село Бабово; 

- Фестивал „Нептунова вечер“, село Ряхово; 

- „Рибен фест“, село Бръшлен; 

- „Винария“  - празник на виното , конкурс за най-добро домашно вино, Тутракан; 

- „Трифон Зарезан“ –възстановка на стар народен обичай, Тутракан; 

- Национален събор на маскарадните игри „Добруджански кукери“, село 

Варненци; 

- „Цветница “ – Празник на художественото творчество, село Белица; 

- Областен детски фолклорен фестивал „Дунавски напеви“, Тутракан; 

- Празник на кайсията –изложения на сортове кайсия, конкурси, Тутракан; 

- Събор за автентичен фолклор „Добруджански роден край“, село Варненци; 

- „Добруджа“ –надиграване на клубовете за народни хора и танци, Тутракан; 

- Фестивал „Мамалига“, село Нова Черна; 

- „Никулден„ –празник на рибаря. Възстановка на стар рибарски обичай за избор 

на ватаф, Тутракан. 

 

8.3. Възстановки на обичаи и традиции на територията на МИГ: 

 

Популяризирането на живи традиционни фолклорни форми, които са на път да 

изчезнат - ритуали, празници, вярвания, разказване на приказки, митове и легенди, 

предания, песни, танци, форми на бита и др. са приоритетни за територията на 

общините Тутракан и Сливо поле. 

 

• Фолклорният празник "Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра": 

 

Празникът цели да съхрани и популяризира фолклорното кулинарно песенно и танцово 

изкуство на предците ни; да даде поле за изява на индивидуални и колективни 

участници от всички възрастови групи; да представи богатството и красотата на 

автентичната народна носия от всички краища на страната; фолклорният празник да се 

утвърди като значимо събитие. 

- Конкурс „Най-напет юнак”; 

- Конкурс „Най-лична мома”; 

- Конкурси „Най-вкусна зелева чорба“; 

- Конкурс „Най-блага греяна ракия“; 

- Конкурс „Най- автентична старовремска софра“ 

Гостите имат възможност гостите и участниците да опитат традиционните за с. Бабово 

греяна ракия и зелева чорба приготвена от юнаците в „Юнашки тиган“ от Копривщица 
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по рецепта завещана от баба Ханджийка и се гощават с кулинарни изкушения, 

приготвени по рецепти от тефтера на баба Ханджийка от нейните наследници.  

Местната легенда за историята на селото разказва, че то се заражда от намиращ се на 

пътя хан. Ханът бил притежание на една баба, която била много добра домакиня и 

готвачка. С годините около хана се заселили още хора и от собственичката на 

страноприемницата идва и името на селото - Бабово. 

За доброто настроение на над 5000 присъстващи гости,  всяка година се грижат повече 

от 1000 участници от 36 формации от различни градове и села на Северна България. 

Хора от село Бабово  представят своята продукция на специални щандове. Един от тях 

ще бъде отделен за сувенири, подготвени от читалището. 

Самодейките от групата за изворен фолклор в Бабово  обособяват щанд, на който ще 

представят приготвени от тях продукти – домашна пита, баница, соленки, курабийки 

без конкурсен характер. 

 

• Обичай „Дядовден“, село Черешово: 

Единственият в България „Дядовден“ отбелязват в село Черешово след Бабинден. 

Празникът е свързан с вярванията за здраве и плодородие. Най-малкото населено място 

на община Сливо поле събра десетки желаещи да се включат в традиционното 

честване, което води началото си отпреди близо половин век. 

Празникът започва с шествие, водено от музиканти, което стига до дома на Дядото на 

селото. Дядото посрещна гостите на двора с богата трапеза, на която се вдигат много 

наздравици с хубави пожелания. От там го пренасят на ръце не до каручка, както е по 

традиция, а модерната й версия – пикап. После всички отиват до селската чешма, за да 

бъде извършен ритуалът по „окъпване“ на дядото за здраве. Областният на Русе и 

кметът на Сиво поле даряват Дядото с кърпа и сапун. После празникът продължава на 

селския мегдан с много музика и хора. 

Традицията отново е свързана с вярванията за здраве и плодородие. 

В Черешово на „Дядовден“ мъжете проверяват колко са изпили със скоропоговорката 

„Сухо шише се суши на шосе“. Ако я кажат три пъти , без да сбъркат, значи носят на 

пиене и могат да се почерпят с още една чашка, казват местните жители. 

 

• Лазаруване в село Старо село – от векове на векове": 

Характерен за Старо село е буенецът, разказва Светла Коева. Момите избират една 

мома и тя става буенец. Вечерта преди Лазаровден момите се събират в къщата на 

буенеца и спят там.Буенецът се облича вечерта и спи с дрехите. Облеклото е 

характерно – с калпак, богато украсен с кордели и на гърдите носи много огърлици от 

метални пари, които звънят в ритъма на танца. На другият ден лазарките тръгват из 

селото – пеят, а буенецът играе. Песните са за здраве и във всяка къща припяват 

момите за момци и момците за моми. Стопанката на къщата им слага яйце в кошница и 

паричка в кърпичката, която е оставил буенецът на рамото й. Лазарската група обикаля 

цял ден селото и в късния следобед всички групи се събират на площада, където 

започва надиграването. Който буенец играе най- хубаво, става кума. 

 

• Национален кукерски фестивал-Черни кукери“, село Варненци: 
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Автентични маски и кукерски ритуали на национален събор в село Варненци. 

Автентичните маски и ритуали на кукерите от Калипетрово, Кайнарджа, Алфатар, 

Айдемир, Белица, Старо село (Силистренско), Кошов (Русенско), Добрина (Варненско), 

гости от Румъния и, разбира се,  т.нар. черни кукери от домакините - село Варненци. 

Основните критерии за мотивите са породени от силната актуалност на обичая, който 

има вековна история. Той продължава да съществува и в сегашно време. 

Целта на културното събитие е съхраняване, възраждане и популяризиране на 

маскарадните и кукерските обичаи в Добруджанския край. 

- Конкурс „За осъществена приемственост между поколенията“; 

- Конкурс „За обредни танци и благословия“; 

- Конкурс „За принос при съхраняването на българските народни обичаи”; 

- Конкурс „За обреден танц и благословия“; 

- Конкурс “3а атрактивна маска и костюм“; 

- Конкурс „За обичай – Кукерска група“; 

- Конкурс „За автентичност“ 

 

• „Куков ден“ в село Варненци: 

В наши дни обичаят "Куков ден" се провежда единствено в с. Варненци на територията 

на община Тутракан, символ е на първите стъпки на настъпващата пролет и поставя 

началото на плодородната стопанска година, както и зараждането на нов живот. 

Обичаите на селото са свързани със стари митични вярвания и представи на хората за 

природата и човека. Имат за цел да умилостивят природните сили и да осигурят здраве 

за хората. 

В с. Варненци "Куков ден" се празнува в понеделника - преди "Сирни заговезни". Това 

е стар обичай и преобладаващото възрастно население не може да определи от кога 

датира провеждането му. "Кукерството" като празник в селото се предава от много 

поколения назад. По предания то идва със символа за "най-тържественото посрещане 

на пролетта, а заедно с нея и първите стъпки върху плодородната земя за голямо 

изобилие". 

Задиряйки с думи "Имам дупе за бой, ама няма кой", след обедните часове всички 

кукери се събират на центъра на селото, изиграват своя кукерски танц и тръгват на 

обиколка из селото със "сабя и клюнка" с провикване "Йо", Йоо..! 

 

- Фестивал на мамалигата, село Нова черна: 

Той има и международно измерение, тъй като в него участват и представители на 

побратимената община Кирноч от съседна Румъния. Село Черна, област Тулча, там 

където са се преселили нашите черненци и от град Кирнодж. 

Целта на фестивала е да популяризираме българският автентичен фолклор в песен, 

танц, слово и храна.  

- Конкурс  “Най-хубаво автентично облекло“; 

- Конкурс  “Най-вкусно изделие от мамалига“; 

- Конкурс „Автентична носия“ 

Мамалига /известна още като качамак/ е традиционно ястие от царевично брашно,и е 

запазено в бита на много български села от Добруджа.  
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По време на фестивала мамалига се приготвя директно на площада от майстор в 

специално котле по рецепта от 1750г., предавана от поколение на поколение: 

Царевичното брашно се вари с прясно мляко, след това се правят топки, слага се сирене 

и се пекат на скара състави. Паралелно майстори-кулинари мерят сили и обменят 

рецепти в приготвянето на мамалига и най-разнообразни ястия от нея, които се 

надпреварват в конкурс за най-вкусна царевична гозба.  

В проявата участват десетки фолклорни колективи. 

 

- Рибен фест – Бръшлен: 

В музикалната програма участват фолклорни състави от Сливо поле, Ряхово, Бабово, 

Кошарна, Юпер, Николово, Бъзън, Русе и домакините от Бръшлен. 

Традиционно във фестивала се провежда и ревю на национални носии от региона, а 

между отделните състезания ще се вие дълго хоро, в което ще  се включат всички 

желаещи. В събитието се включват и майстори на художествените занаяти от страната 

и района. 

Събитието включва в себе си редица конкурси: за най- вкусна рибена чорба, за печена 

дунавска риба, за най- бързо чистене на риба, също така и конкурс за най-добра 

домашна ракия. 

 

- „Нептунова вечер“, село Ряхово: 

Жители и гости на сливополското село Ряхово се събират на брега на Дунава за 

традиционния празник на реката. По този начин те отбелязват края на лятото и 

началото на есента. 

 

Нептуновата вечер, както още се нарича, се провежда всяка година на сцена, 

разположена на метри от брега. Една от големите атракции, които очакват посетителите 

на вечерния празник, е посрещането на Нептун и неговата свита на брега на река Дунав. 

Присъстващите ще получат нови кръщелни свидетелства, в които ще бъдат вписани 

морските имена, които ще им даде богът. 

Докато чакат кулминацията на събитието, а именно появата на цар Нептун, зрителите 

се наслаждават на изпълненията на самодейци от читалището. Посрещането на Нептун, 

се предшества от появата на водната магьосница, която трябваше да подготви хората за 

идването на повелителя на водата. 

Най-накрая Нептун се появява със своята свита от водите на Дунава, посрещнат от 

кмета на Ряхово, който символично предава ключа на селото. 

 

В гр. Сливо поле се спазват всички религиозни празници и народни обичаи на 

различните етноси, които изповядват православно християнство и мохамеданство – 

Бабинден, Заговезни, Лазаруване, Великден, Гергьовден, курбан за плодородие и дъжд, 

Курбан байрям, Рамазан байрям, Коледа, Бъдни вечер и др. 

 

В музея  с. Борисово  могат да се възпроизвеждат народните обичаи: “Лятна седянка” и 

“Чепканка”;  
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В читалището на с.Бабово има събрана богата етнографска сбирка от предмети за бита 

на населението и стари автентични костюми. 

 

В  с. Ряхово -  могат  да се наблюдават традиционните празници “Бабинден”/къпане на 

акушерката от жените в селото/ , “Трифон зарезан” - /зарязване на лозята, избиране на 

“цар” на лозарите и винарите, дегустация на вина/; “Тодоровден” – провеждане на 

“кушии” /надбягване/ с коне и магарета; 

 

От много години традиционно в Ряхово се посрещат участниците в Международната 

гребна регата ТИД на брега на р.Дунав; всяка година участниците бивакуват 2 дни на 

плажа, провежда се Нептунова вечер с кръщаване на участниците в гребната регата, 

раздават се кръщелни свидетелства и всичко е съпроводено с много музика и хумор. 

 

В с.Голямо Враново най-популярен е обичаят “Лазарки” – млади момичета в народни 

носии обикалят селото, влизат във всяка къща и припяват за млада булка, за детенце, за 

берекет и здраве. 

 

В село Черешово – Дядов ден – може би единственото в България село, което си има 

“старейшина”.  Идеята за Дядов ден възниква преди 35 години.Инициатор е Димо 

Димов, който предлага  мъжете да имат ден, “в който да се отдава необходимото 

внимание на мъжа като на първия, създаден от Бога”. В опозиция на образа на “бабата”, 

тачен на Бабинден, се избира “дядо”,чиято длъжност е пожизнена и той трябва “да не 

изневерява на жена си и да му се чува думата сред мъжете”. Създаден като контрапункт 

на един традиционен женски празник, Дядовден притежава някои от елементите на 

фолклорното му представяне / мъжете се събират на площада, свири музика, шествие 

тръгва към дома на “дядото” – само мъже, накичени с калпаци с венци от бръшлян. 

“Дядото”  посреща гостите на двора – там е приготвена трапеза, на която задължително 

има ракия, баница и сладки. После отиват на чешмата за ритуалното “къпане на 

дядото”. В читалищния салон  веселието продължава семейно с много веселие, музика 

и танци/ 

 

 В село Малко Враново – “Коледари”. 

 

В  Бръшлен -  “Коледари”. 

 

Най-голямото богатство на Сливо поле са неговите трудолюбиви хора, свързани от 

общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край, независимо от 

етническата си принадлежност, традиции и религия, които правят съвместното 

съжителство още по-приятно и пъстро. Тук в пълна хармония живеят българи, 

етнически турци, татари, българо-мохамедани и роми. Голяма част от населението се 

занимава със земеделие, градът ни е известен с оранжерийното стопанство, като се 

отглеждат предимно ранни домати, краставици и всякакви други зеленчуци. В 

последните години се засяват много декари тютюн, различни овошки и др.  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», 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. 

 

70 

    Спазват се различните религиозни празници и традиции на всеки етнос, в 

читалището се провеждат много мероприятия, които ги отразяват, с цел да се запази 

идентичността им, тяхната красота и духовност. Заедно правим концерти по случай 

Рамазан и Курбан байрам, Великден и Коледа. Традиционно се спазва обичаят  

“Лазаруване”, който всяка година се възпроизвежда от деца от различни етноси, за 

радост на цялото население. Превърна се в традиция и ежегодния курбан за дъжд, 

който се прави през месец май и цели да измоли божието благоразположение и хубаво 

време за земеделската година. 

 

 Много интересни са станалите традиция организираните кулинарни изложби на 

различните етноси, които  представят  различни ястия : татарски - чибюрек, кьобете, 

мантъ, ялъ калакай, пеш локум, тархана и др., турски – пиде, баклава, долангач, песмет, 

карталач и др., българо-мохамедански – пататник, катлама, айран, колаци и др. 

 

- Курбан байрям 

Курбан байрам е един от най-големите празници в ислямската религия. Той    има 

библейско начало и е изграден според легендата за Ибрахим Алейхусаламин. Ибрахим 

нямал деца и дал оброк на Аллах, ако му се роди син да го принесе в жертва. Родил му 

се син и след време той бил принуден да изпълни обещанието си. В момента, в който 

трябвало да жертва рожбата си, до него се появил овен и Ибрахим чул глас от небето: 

"Запази сина си, а ми принеси в жертва овена!", защото Всевишния е искал само да 

изпита вярата на бащата. 

Курбан байрам продължава четири дни и с него се почита паметта на мъртвите. Още в 

първия ден след намаза за курбана, всички трябва да посетят гробовете на своите 

близки и да се помолят за душите им.  

 

Според традициите на исляма всеки може да даде курбан на този празник, а за по-

заможните това е задължително. Жертвеното животно (овен,теле или крава) се дели на 

три или повече нечетен  брой части  - с едната се посрещат гости, втората задължително 

се раздава на бедни, съседи и близки, а третата остава за семейството. Животното се 

къносва, за да може  да познае стопанина си на оня свят. Преди да се заколи се 

произнася молитва, наречена текбир. Смисълът на курбана не се състои в коленето на 

животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото му. Целта на курбана се изразява в 

смирението пред Аллах и подчинението на Неговата воля. 

 

Празникът е свързан със семейните ценности, уважението между родители и деца и 

символизира покаянието, помирението и опрощението. Традицията изисква по-младите 

да целунат ръка на възрастните в знак на уважение и искане на прошка. Дава се 

възможност хората да подобрят отношенията помежду си, скараните да си простят и 

сдобрят и е в съгласие с каноните на исляма за правене на добро в името на Аллах. 

 

Всяка година една неделя преди Великден, ако посетите Голямо Враново ще видите 

едно затрогващо зрелище – лазарки.Щом почувстват пролетния полъх на южняка, 

стопаните хвърлят семето в земята с надежда, че тя ще възнагради труда им стократно. 
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 По стар обичай, да дадат благословия на труда тръгват лазарки. Те са облечени с 

пъстри шити ризи, карлянки и тъкани престилки, на главата с венеция и пъстра китка, 

но особено красиво са облечени Боенците – с фусти направени от пъстри кърпи, ризи с 

много красиво ушити ръкави, елечета на които отпред на гърдите са нашити много 

пари, които звънят при играта им, под парите има три реда пафти,а на главите са с 

калпаци  накичени с пъстри китки отпред, а отзад нашити с различни по цвят панделки. 

В ръка са с върбия / метална пръчка / на която има вързана такана,шита шарена кърпа, 

която когато играят размахват. Те влизат във всяка къща и пеят за орача, овчаря, детето 

, ергена, момата пеят за здраве и берекет. 

 Традиционно на 6 май Гергьовден се отбелязва празника на селото, правят се люлки и 

хората се люлеят за здраве, а на Спасов ден е храмовият празник /Свети Възнесение 

Господни/ на който се прави курбан за здраве и берекет  за хората от селото.С 

празниците са свързани надеждите за благополучие и късмет, те сплотяват семейството, 

запазват и развиват християнските ценности, учат децата на българщина.  

 

В Голямо Враново се приготвят традиционни кулинарни ястия, свързани с обичаи и 

обреди: 

  

- Нова година, Св. Василий Велики – 1 януари Приготвя се Новогодишна баница с 

късмети, Пача, Печена пуйка с кисело зеле, Свински пържоли. 

- Децата ходят да сурвакат за здраве. 

-   Трифон Зарезан – 1 февруари. Приготвя се Пита ,Варена кокошка  

-  Сирни Заговезни „ Прошка „ при нас му викаме и „Уралия”  или / Маскин ден 

/.Пали се огън и се прескача за здраве. Ястия –сирене , варени яйца, халва, баница, 

маслини, риба ,жито. На червен конец спуснат от тавана се върже халва и се 

залюлява, казва се хамкане. 

-  Великден – Козунак, Обреден хляб Агнешко печено и Боядисани яйца. 

-  Гергьовден-Обреден хляб /пита /,Агнешка супа, Печено агне, Жито. 

-    Петровден –Петровска пита, Младо пиле варено или пълнено. 

-     Никулден – 6 декември – Пита, Пълнен шаран с орехи /плакия /. 

-   Игнажден – Варено жито, Варена царевица, Питка с мая, Боб, Пълнени постни 

чушки. 

-   Бъдни вечер – питка с паричка, Варено жито, зрял боб, Кисело зеле, Сърми с 

кисело зеле и ориз, Пълнени сухи чушки, тиквеник ,Ошав. 

-    Коледа -25 декември –Кървавица, Свинско печено, Колачета, Баница, Коледни 

курабийки. 

 

Кулинарията заема важно място сред културните ценности на турците. Турския и 

българския народ векове наред са живели един до друг, поради което редица понятия 

на турските гозби са навлезли в българската кулинария. Произношението на повечето 

от тях се е запазило и до днес. Като пример можем да посочим няколко от следните 

названия: салата, туршия, шкембе, пача, кайма, тас кебап, бюрек. 
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Турците продължават ревностно да следват традицията за приготвяне на баклава по 

време на Байрами и по специални поводи. Особено при Рамазан Байрама, когато 

приготовленията за направа на баклава започват седмица преди празника. 

Роднините, съседите и други гости, които след байрамския намаз ходят по домовете на 

по-възрастните биват гощавани с баклава. Тя се поднася и на съседите, които не са 

мюсюлмани. По същия начин, с голямо вълнение турците честват и Курбан Байрам. 

Месо от курбана се раздава първо на съседи, роднини и бедни, които не могат да си 

позволят да заколят курбан. Думата „курбан” влиза в българския език, а като ястие 

означава сварено месо. 

 

По обичай всяка татарска къща посреща госта първо с кафе и задължително бучка 

захар. Тя  се слага в устата, за да се топи при отпиване на всяка глътка кафе. 

Татаркините приготвят изобилие от тестени специалитети. Единия от тях се казва 

кобете  - прави се от мазно тесто, на няколко слоя с плънка от пилешко и ориз между 

тях. Гозбата се поставя в тава и се затваря с капак от тесто, за да се запече във фурната. 

Отгоре за блясък се маже с белтък. Капакът на готовото ядене се отваря само от главата 

на семейството. Друг татарски специалитет е питката, наречена калахай. Тя се приготвя 

на Гергьовден. Търкаля се по земята на колело. Колкото по – дълъг е пътят му, толкова 

по – голям берекет ще даде земеделската година, вярват татарите.  

Други татарски ястия  са : чибюрек, джантък, катък, табакбюрек. 

От местните занаяти са запазени дърводелството и сарачеството. 

 

Обичай, който и днес е запазен при турци и татари е –Къносване на булка. 

 

Действието се развива в къщата на момичето / булката / една вечер преди сватбата. 

 

 Момичето е с дълга червена рокля / биндъллъ / от кадифе богато бродирана на цветя с 

копринени конци, а на главата с червен воал.  Другите девойки / приятелките на 

булката са облечени с рокли или шалвари /червени или сини / на цвят  с богати 

бродерии. Те са изработени от кадифе отстрани бродирани с различни фигурки, тънки 

памучни бели ризи и върху ризите богато украсен елек  или джекет на главата 

копринен шал. На краката бели памучни чорапи и черни обувки с ниско токче и с 

каишка отпред.  

Момичетата / приятелките / правят тунел с ръце през които минава булката придружена 

от две възрастни жени, които пеят, а булката е с делвичка в ръка пълна с жито и 

бонбони.  

Приятелките пеят  и се въртят в кръг заедно с булката, като в ръцете си имат специални 

таблички/ или поставки / в които са закрепени свещите, а булката е със делвичка в ръка. 

Преди да седне в кръга в който е поставен  стол тя счупва делвичката.  

Свекървата взема от разпилените се бонбони и жито и ги хвърля към гостите. Всеки от 

гостите си взема за здраве и щастие. Свекървата слага в двете ръце на булката по една 

златна пара. Две възрастни жени пеят и слагат в дланите и къна и след това ръкавици. 

Къна се раздава и на гостите.  

След къната празника завършва с танци. 
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IX. Възможности за разнообразяване в промотирането на местното културното 

наследство на територията на МИГ: 

 

Запазването на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на 

природното наследство на територията на МИГ е приоритетно. 

 

Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно значение за 

развитието на територията на МИГ.  

 

Културното и природно наследство следва да  се запазва, съхранява и развива в 

културните центрове - читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и 

др. 

 

Едновременно с това е необходимо да се популяризира и стига до по-голяма част от 

местната общност. 

 

9.1.Възможности за финансиране на дейности от МИГ по Мярка 21 „Съхраняване и 

популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ 

„Тутракан – Сливо поле“. 

 

Мярката цели:  

  

- Повишаване информираността на населението за богатството на местното 

културно- историческо и природно наследство;  

- Включване  на  местното  население  в  инициативи  по  изучаване  и  

съхраняване  на културното наследство и природни дадености/ресурси.  

- Популяризиране  на  културно-историческото  и  природно  наследство  

посредством организиране на различни събития в подкрепа на развитие на 

местен туризъм;  

  

Мярката  адресира  нуждата  от  съхраняване  и  развитие  на  териториална  

идентичност,  на  основата на културно-историческо и природно наследство с оглед 

сплотяване на местната  общност и развитие на туризъм. 

 

По мярката се очаква да се постигнат следните резултати: 

 

-10  бр. инициативи за опазване на местното културно наследство; 

-5 бр. организирани демонстрационни събития/арт мониторинг/финални    

събития/фестивали/изложби; 

-1500 бр. посетители   на   организирани  демонстрационни     мониторинг/финални   

  събития/арт    събития/фестивали/изложби 

 

Дейностите, които ще се финансират са: 
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-Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, 

кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и 

тяхното документиране  с  изработване  филми  клипове,  каталози  със  снимков  

материал, информационни материали, сбирки / например сбирки от носии, вещи от 

бита, инструменти  и пособия характерни за определен занаят и др./ 

- Популяризиране  богатството  на  местното  културно-историческо  наследство 

посредством организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на 

приготвяне и дегустация  на  местна  кухня,  концерти,  временни  и  постоянни  

изложби  и  експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири и др. 

- Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на  

територии,  животни,  растения,  природни  образувания,  свързани  със  селския  

фолклор  и  обичаи, или са част от селския пейзаж. 

- Организиране  на  демонстрационни събития,  арт  събития  и  фестивали  и  други 

инициативи, представящи наследството на територията, имащи потенциал за 

привличане на туристи.  

 

9.2.Други съвременни начини за популяризиране и дейности, които следва да се 

предприемат: 

 

- Насърчаване  на  достъпа  до  обичаи и традиции  чрез  цифрови  средства:  

политики  и стратегии за привличане на публика; 

- Създаване на фонд „Дигитално наследство“; 

- Определяне  на  целевите  групи  и  минималната  информация,  съобразена  със  

спецификата им; 

- Популяризиране  на  обичаите и традициите  като  елемент  на  социално 

сближаване; 

- Подкрепа  на  обмена  на  знания,  идеи  и  добри  практики на местно ниво; 

- Обичаите и традициите  като  фактор  за  конкурентоспособност,  с  оглед  да  се  

привлекат нови форми на устойчив туризъм; 

- Повишаване  информираността  на  обществото  за  обичаите и традициите  и 

проблемите за тяхното опазване чрез различни форми на представяне; 

- Сътрудничество  с  НПО,  трансгранично  и  транснационално  сътрудничество,  

участие в международни проекти и дейности; 

- Разработване на нови концепции за представяне на обичаи и традиции чрез 

всички форми и технологии на комуникация; 

- иницииране  на  професионални  и  обществени  дискусии  във  връзка  с 

популяризирането  на  обичаите и традициите; 

- Изграждане на мрежа от партньори, с активно участие на местните общности; 

- Модернизиране на местните музеи като основен субект в опазването,  

представянето  и валоризирането  на  културно  наследство  и прилагането на 

интегриран подход за превръщането им във  фактор за местното развитие; 

- Подкрепа на значими събори на народното творчество и панаири на 

традиционните занаяти; 

- Подкрепа на процесите свързани с документиране, обработка, систематизация,  
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- анализ  и  дигитализация  -  на  съществуващи  (музеи,  читалища)  и  нови  

архивни  сводове  в  областта  на  нематериалното  културно наследство; 

- Провеждане на регулярни маркетингови проучвания на съществуващите, нови и  

потенциални публики; 

- Дигитализация и онлайн представяне на визуалните изкуства; 

- Участие  в  международни  мрежи  и  платформи    за  взаимодействие  и 

сътрудничество; 

- Развитие  на  сувенирната  индустрия; 

- Стимулиране на творческите търсения, основаващи се на културата за възможна 

икономическа, социална и екологична устойчивост; 

- Увеличаване  на  гражданското  участие  в  областта  на  изпълнителските  

изкуства и тяхната обществена значимост за постигането на приобщаващ 

растеж; 

- Разширяване на достъпа до качествен разнообразен сценичен продукт,  като  

част  от    като  част  от  съществуващото  културно  многообразие,  чрез 

създаването  и  разпространението  на  собствено  културно  съдържани; 

- Утвърждаване  на  читалищата  като  познато  и  привлекателно  място  за 

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

група в момента; 

- Съхраняване  и  развитие  на  местната  културна идентичност  и документиране  

на  материалното  и  нематериалното  културно  наследство  на местно равнище 

с помощта на новите технологии;  

- Отключване на  творческия дух на гражданите и общностите; 

- Чрез  движението  на  продукти  на  културни  и  творчески  индустрии  между  

отделните страни се разпространяват нови идеи, създават се преки и косвени връзки 

и се  насърчават  иновациите; 

- Стремеж към участие в повече международно значими инициативи и събития; 

- Стимулиране  на  любителското  творчество  като  катализатор  на  културното  

потребление и създаването на активна публика; 

- Съхраняване  на  културното  наследство,  изграждащо  местната   

идентичност и създаване устойчиви механизми за предаването му през поколенията;  

- Популяризиране  на  културното  наследство  посредством  съвременни  форми  

и методи; 

- Развиване  на  нови  умения  и  форми  на  гражданско  участие  в  областта  на  

културата;   

-   Наблюдаване и въвеждане на нови европейски и световни културни практики и  

тенденции; 

- Стимулиране на по-добро разбиране и по-атрактивно представяне на културно 

наследство -  популяризиране на недостатъчно познати теми и /или застрашени 

обичаи и практики ; 

- Обвързване на нематериалното културно наследство с материално културно 

наследство за по-изчерпателно представяне и разказване на историята ; 

- Издирване и публикуване на извори за българската етнография; 
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- Представяне на изложби от етнографски експонати и създаване на албуми и 

каталози за тях; 

- Насърчаване на общностното, групово или индивидуално участие в процеса на 

създаване, съхранение, предаване и приобщаване на младежта и широката 

публика към ценностите на обичаите и традициите като обект за осигуряване на 

обществена видимост, творческо въздействие и знание; 

- Представяне на обичаите и традициите под формата на  иновативно съдържание 

чрез нови технологии, нови медии и социални мрежи; 

 

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, работещи в областта на съхранението, 

популяризирането и препредаването на българското песенно, музикално и танцово 

изкуство. Съществуващите многобройни фолклорни ансамбли, както и групи за 

изворен фолклор са доказателство за неоценимата роля на тази гражданска по своя 

характер организация като място за съхранение на нематериалното ни културно 

наследство. Единствено в читалищата и в по-малка степен в училищата силно 

застъпена е още една област, свързана с нематериалното културно наследство - 

краеведческата дейност. 

 

- Продължаване на следните инициативи на територията на общините Тутракан и 

Сливо поле: 

 

Традиционния празник на общината /традиционен панаир с дългогодишна история / се 

провежда в град Сливо поле през третата седмица от месец август   

 традиционните сборове по селата от общината: 

• 6 май – “Гергьовден” – с.Голямо Враново 

• 24 май – с.Ряхово 

• м.юни – “Свети Дух” – с.Бабово 

• последна събота м.август – “св.Богородица” – с.Черешово 

• 9 септември – с.Кошарна 

• м.октомври – “Петковден” – село Стамболово 

• 01.ноември. – “св.Иван Рилски” – с.Малко Враново 

• 8 ноември – село Бръшлян 

• 8 ноември “Архангеловден” – с.Борисово 

 

 

9.3 Съборите на народното творчество – българският феномен на местната памет и 

традиция: 

 

Българският народ е естествен родоначалник на едно уникално по своя характер и 

същевременно самобитно по своята същност явление, което го отличава от другите 

народи. 
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Съборите на народното творчество. Тези своеобразни празници са еманация на 

българския дух, доказателство за неговото културно многообразие и неповторимост.  

 

В същото време, в съвремието ни, те се явяват и една особена форма за поддържане, 

поощряване и препредаване на традицията. 

 

Характерна черта за българските селища е провеждането на празник на селото/града, 

което българинът назовава с думата „събор“ („сбор“). 

Обикновено той се свързва и с някой голям християнски празник – често с празника на 

името на светеца, на когото е наречена местната църква или манастирски комплекс. 

 

С всяка година расте интересът към самобитната музика, песен, танц, поетичен 

фолклор. По този начин, съборите на народното творчество допринасят за 

съхраняването и утвърждаването на автентичния български фолклор в днешния 

забързан, динамичен и все по глобализиращ се делник. 

 

В много места и на различни сцени се събират хиляди певци, свирачи, изпълнители на 

старинни обреди и обичаи. Но участниците не са само изпълнители или само зрители. 

Те са хората, откъснали се от ежедневието си и дошли да споделят удоволствието от 

изпълнителското майсторство на участниците, да се насладят на красивата природа и 

на чистия въздух. Получава се истински празник на традиционната култура, чиято 

атмосфера трябва да се види и усети. Съборите на народното творчество са не само 

символ на традицията, те се превръщат в притегателен център за много чужденци, 

които обичат българския фолклор и отнасят със себе си частици от него по всички 

краища на света. 

 

Препредаването през поколенията и представянето на елементите на нематериалното 

културно наследство в публичното пространство е неотменна част от процеса на 

тяхното опазване, съхраняване и популяризиране. 

 

Изучаването и опазването на нематериалното културно наследство посредством 

използването на различни методи за публично оповестяване в България е с традиции. 

 

Към групата на класическите методи , можем да отнесем: 

  

-организиране на школи и кръжоци за изучаване на народни танци и народни 

инструменти-предимно за деца; 

-организиране на краеведчески клубове към училища и читалищата, насочени към 

издирване, съхраняване, популяризиране и  разпространение на автентичния местен 

фолклор; 

  

-организиране и/или участие в местни, национални, международни фолклорни 

празници и фестивали; 
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Към иновативните подходи може да се отнесат: 

  

-разработване на проекти с тематична насоченост към популяризирането на българския 

фолколор; 

-организиране на уърк-шопове с предоставяне възможност за изява на всеки един от 

посетилите ги; 

-обвързване на традиционните форми на културни изяви с културния туризъм; 

-все по-широко използване на медиите за популяризиране на местните традиции и 

обичаи; 

 -създаване на поредица от различен тип мултимедийни продукти. 

 

От значение за процеса по популяризиране на нематериалното културно наследство се 

явява и начина за получаване и предоставяне на информация, както и 

презентиране/визуализиране на образци на традиционната култура и фолклор. 

 

На българска почва начините на информираност за традиционната култура отново 

може да се определят с използването на два метода – обичаен (класически) и 

съвременен (иновативен). 

 

Сред обичайните, на първо място може да се посочи методът на устно препредаване от 

човек на човек на форми на нематериално културно наследство – разкази, легенди, 

песни и пр.  

 

Този най-стар и в същото време най-популярен вариант на информация и препредаване 

на знанията от едно поколение към друго е най-често срещаният способ сред местната 

общност. Живите носители на фолклора и традициите се приемат като най-достоверен 

източник за миналото. 

 

Този тип препредаване на традицията започва основно от най-малката обществена 

единица – семейството, като постепенно се разширява по посока род, общност и т.н. 

Използват се различен тип способи – вербални и невербални. Всички те по най-лесен и 

естествен начин се усвояват още от детска възраст, като постепенно се усъвършенстват 

във времето.  

 

Именно в семейството се научават първите приказки, разкази, предания и песни, тук се 

научават и първите танци, получава се информация за практикуваните обичаи и 

традиции. 

 

Сред определените като обичайните методи можем да отнесем също така и тези, 

свързани с използването на традиционните печатни информационни носители.  

В различен по своя характер, обем и визия печатен формат се публикуват редица 

материали представящи културното наследство в отделни места. 
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За голяма част от една друга категория хора, ангажирани в процесите по опазване и 

популяризиране на нематериалното културно наследство-читалищни работници, 

краеведи, хореографи, важен източник за информация е присъствието, организирането 

и участието във фолклорни събори, конкурси, фестивали, прегледи и друг тип подобни 

публични прояви. По време на тези форуми се получава както обмяна на опит, така и 

размяна на информация за виждания по въвеждането на различни презентациони 

типови практики за представяне на фолклорното наследство. 

 

В същото време, тези празници за местната общност са и място за изява на 

съществуващите фолклорни състави, групи и изпълнители. По този начин те 

разпространяват фолклорните образци сред широк кръг хора.  

 

Излизането извън рамките на съответното населено място допринася по своеобразен 

начин за обмен не само на опит, но и на традицията и обичаите сред представителите 

на  различните местни общности. 

 

Използването на специално изработени аудио-визуалните материали се превръщат вече 

в основен и често пъти и единствен източник на информация. Навлизането на новите 

технологии и масмедиите в ежедневието пряко оказва своето влияние и върху 

формирането на нов тип комуникационни канали между носителите на фолклорната 

традиция и наследство.  

 

Използването на информационните носители и свързаните с тях технологии 

способстват за бързото разпространение на информация в голям ареал. От своя страна, 

глобалната мрежа – ИНТЕРНЕТ, създава възможност за пренос на информация за 

секунди във всяка една точка на земното кълбо. 

 

X. Възможности и тенденции в развитието на занаяти, обичаи и традиции като 

добавена стойност за територията: 

 

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. 
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ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно, 

създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал. 

 

Резултатите, които МИГ постига с финансирането на проекти по различни мерки, 

спомагат  наред с подобряване на качеството на живот в селските райони и за  

повишаване на добавената стойност на местните продукти. 

 

Местната инициативна група също може да спомогне за валоризацията на културното 

наследство на своята територия и да го преобразува в продукт. 

 

Валоризацията   на   културните   особености   на територията на общините Тутракан и 

Сливо поле,  в   които предстои да  се изграждат местни марки чрез остойностяване на 

културните дадености,  включително нематериално културно наследство,  е   от  

особено  значение.   

 

Усилията в по-дългосрочен план на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ са насочени  към 

подпомагане на различни дейности и проекти в секторите на местното развитие и 

създаването на местни  марки. 

 

Сред приоритетите на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ е развитие на териториална 

идентичност, основана на културно-историческо наследство и природни дадености чрез 

валоризиране и съхраняване на природното и културно-историческо наследство на 

територията. 

 

Занаяти, обичаи и традиции като част от културното наследство може да подсили 

съзнанието за обща идентичност в рамките на даден регион и неговата връзка със 

собствените традиции и история, и да допринесе за въздействието на 

вътрешнорегионалното сътрудничество. Това може да стимулира нови културни и 

образователни инициативи, междукултурния диалог и оттам – и социалната дейност. 

 

Огромно е значението на културното наследство за икономическото развитие на 

територията на МИГ, най-вече чрез туристическия сектор, за който занаятите, обичаите 

и традициите са добавена стойност към туристическите продукти. 

 

Творческият подход на дейците на изкуството към културното наследство предлага 

изключителен иновативен потенциал за извличане на поуки от историята за бъдещето 

на обществото. 

 

След обществените услуги и инфраструктура като жилищното настаняване, 

обществения транспорт и образованието за децата, културата има решаваща роля за 

привлекателността на мястото на установяване. С оглед на текущите развития в 

областта на миграцията, мобилността вътре в малките населени места и извън тях и 

демографските промени, тя придобива все по-голямо значение за местните и 
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регионалните стратегии за развитие с оглед по-доброто задържане на работната сила в 

не облагодетелстваните селски райони. 

 

Наред с ролята си да осигурява привлекателно съвременно културно предлагане, 

културното наследство трябва да бъде устойчив фактор за туризма. 

 

Културната инфраструктура в селските райони като важен фактор за социалното 

сближаване, като осигурят устойчиви форми на мобилност, които да позволят на 

посетителите да се наслаждават на селските райони, оказвайки минимално въздействие 

върху околната среда, като например колоездачни и пешеходни маршрути или 

вътрешни водни пътища. 

 

Предприемачите от културния и творческия сектор да насърчават активно развитието 

на общността и обществото, включително чрез възпроизвеждане на успешни модели на 

създаване на мрежи между предприятията, за да помогнат на МСП от сектора да 

оползотворят историческото и културното богатство на региона. 

 

На територията на МИГ следва да се оползотворят всички възможности за съхраняване 

на културното наследство и неговото използване с цел създаване на допълнителна 

добавена стойност на територията. 

 

Търсенето на съвместни решения на общи въпроси и приоритетни области на намеса за 

устойчиво сътрудничество чрез ефективно използване на местните ресурси и 

постигането на добавена стойност за различните обекти на материално и нематериално 

културно наследство са задължителни условия за развитието на подкрепящо наследство 

среда. 

 

Прилагането  на  европейските  концепции,  свързани  с    културно-историческото  

наследство,  неговото  опазване  и  валоризация  могат  да  доведат  до  действителна  

трансформация на модела и превръщането на културното наследство от обект на 

опазване  в инструмент  за  развитие.   

 

Съхранено  и  социализирано  по  съвременен  начин,  то  е предпоставка за развитие на 

туризъм със силен икономически ефект и устойчивост.   

 

Развитието  на  конкурентноспособни  туристически  продукти  и  маршрути налага  

както  поддържане  и  осъвременяване  на  съществуващите  музейни  експозиции,  така  

и създаване  и промотиране на нови, интерактивни експозиционни практики и 

продукти, повишаващи ефекта от туристическото предлагане.   

 

В същия контекст от особени грижи днес се нуждае и нематериалното културно  

наследство, свързано  с  традиционната  култура  и  фолклора.  Като  мярка  за  

културна идентичност, традиционното културно наследство следва да бъде развивано 

като жива система от местни фолклорни практики, специално обгрижвани, 
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осигуряващи приемственост и експонирани по начин, който да създаде нов  и 

атрактивен по своята уникална природа културен продукт, ориентиран успешно и към 

пазара на туристическото потребление. 

 

Развитие на нематериалното културно наследство като ресурс за създаване на уникален 

туристически продукт. 

 

Доказано е, че вместо да подкопават стойността на занаятчийските и занаятчийски  

умения, цифровите технологии могат да бъдат използвани стратегически за  

задвижване на иновативни  занаятчийски практики. 

 

Добавената стойност подпомага бизнеса да съхрани и създаде трайна лоялност на 

съществуващите потребители. Местните производители могат  също  така  бързо  да  

навлязат на  нов  пазар  като  предложат подобрен  продукт,  който  предлага  по-голяма  

стойност  сравнена с  тази  на  конкурентите.   

 

Добавената стойност осигурява  конкурентно предимство за  производителите,  които  

оперират  на  пазари, пълни с  конкуренти,  предлагащи подобни продукти или услуги. 

Това се обуславя от факта, че  винаги съществува търсене на  нещо специално или 

допълнително в даден  продукт. 
 

 SWOT АНАЛИЗ: 

 

 Силни страни  Слаби страни 

 Съхранени традиционни занаяти и 

домашни дейности; 

 Богато материално и нематериално 

културно наследство; 

 Наличие на културно-исторически 

забележителности; 

 Наличие на устни традиции и форми 

на изразяване, в това число и езика в 

качеството му на носител на 

нематериалното културно наследство; 

 Богати традиции в художествено-

изпълнителското изкуство; 

 Наличие на  множество социални 

обичаи, обреди и празненства ; 

 Богатство на етнографски групи; 

 Наличие на мулти-културен  и 

интеркултурен диалог; 

 Съхранени български народни 

празници, обичаи и народен светоглед 

 Богат културен календар на 

 Все по-рядко се практикуват на 

територията на МИГ; 

 Често занаятите са с демонстрационен 

характер; 

 Читалищата са основно място за 

опазване на местното културно 

наследство; 

 Младите хора все повече се 

интересуват от съвременни изкуства; 

 Трудно се извършва предаването от 

поколение на поколение поради липса 

на интерес; 

 Изменен бит, поминък, начин на 

живот; 

 Липсват стари майстори, които 

съхраняват и препредават своите 

занаяти; 

 Много занаяти са заплашени от пълно 

изчезване; 

 Постигната местна и регионална 
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територията на МИГ; 

 Запазени навици, които са се развили 

във времето и се използват в социална 

или друга форма на живот; 

 Голяма част от местните читалища 

развиват разнообразна културна 

дейност; 

 Уникални ресурси; 

 Съхранена философия и ценности; 

 Традиции  в  организирането  на  

културни  мероприятия,  пленери  и  

изложби  на различна тематика 

популярност на културното 

наследство; 

 Липса на добавена стойност за 

територията; 

 Повторяемост на културните събития; 

 Липса на устойчиви партньорства 

между заинтересованите страни; 

 Неразкрит  потенциал  на  културното  

наследство  като  елемент  на  

устойчивото развитие и липса на 

възвращаемост от културния туризъм; 

 Възможности  Заплахи 

 Разнообразяване на местните културни 

календари; 

 Осъвременяване на местните културни 

събития; 

 Позициониране на местна/регионална 

марка; 

 Развитие на туризъм основаващ се на 

природно и културно- историческо 

наследство; 

 Извеждане на автентичността, 

природното и културно наследство и 

кухнята като ключов елемент за 

територията; 

 Осигуряване на широка гама от 

възможности за изразяване на 

креативността и за участие в 

културния живот на територията на 

всички жители и посетители;  

 Стимулиране на творчеството, 

иновациите и предприемачеството в 

сектора на културата; 

 Повишаване  показателите  на  

предлагания  културен  продукт; 

 Повишаване  на качество  и 

приложимост на творческите умения и 

новаторското мислене; 

 Свободен достъп и повишаване на 

участието в културния живот на 

територията на МИГ; 

 Подобряване на икономически 

ефективното използване на ресурсите; 

 Липса на достатъчен интерес; 

 Липса на средства; 

 Неустойчива икономическа и социална 

среда; 

 Липса на устойчиви малки 

предприемачи; 

 Липса на интересни идеи; 

 Страх от участие в местен бранд; 

 Средствата все още са ограничени и не 

дават възможност за устойчиво 

развитие на утвърдени културни  

събития  и  тяхното  по-добро  

позициониране; 
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 Осигуряване  необходимото  

финансиране  чрез  привличане  на  

необходимите средства  извън  

общинския  бюджет,  работа  чрез  

проекти,  участие  в международни 

програми; 

 Повишаване на качеството на 

културния продукт и услуга; 

 Промоция на културно-историческото 

наследство и обогатяване на 

маркетинговата позиция на 

територията. 

 

 

XI. Резултати от проведено Анкетно проучване сред представители на местната 

общност и заинтересовани страни: 

 

В периода  м. септември-м. октомври 2021г. се проведе обществено допитване до 

представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо 

поле, участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“, заинтересовани страни и 

бенефициенти, представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО, Читалища,  и 

публичен сектор, представители на уязвими групи и малцинствени общности и 

граждани.  

 

За целта е извършена работа на терен ( пряко допитване) чрез: 

- Събиране на първични данни; 

- Подготовка и извършване на теренно проучване; 

- Обработка на данни и получена емпирична информация; 

- Обобщаване и анализиране на данни и информация; 

- Систематизиране на база с данни; 

- Формулиране на мнения и препоръки; 

 

Попълнените анкетни карти/въпросници са мин.40 броя. 

Чрез анкетните  методи  обикновено  се  предоставя  бърза  и  целенасочена  

информация. 

 

Във всяко изследване преобладава един основен метод, най-адекватно съотносим и 

съобразен с конкретните цели и задачи на изследването. От прилагането на най-

подходящите методи зависят и качествените измерения на получените резултати. 

 

Анкетните  методи обхващат  група  методи,  основани   опосредствано  (анкета,  

въпросник).Информацията се обективизира в писмено съждение на респондента. 
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Всички  анкетни  методи  представляват  структурно  организирани  системи  от  

въпроси, непосредствено свързани с целта на изследването, които се дават за мнение, 

отношение, оценка.  

Самият процес се нарича  анкетиране  и се разглежда  като процес на комуникация. 

 

Структурната единица на нашата анкета е въпросът (айтемът). Въпросът е изказване,  

чрез  което  се  получава  информация,  позволяваща  да  се  операционализират  

признаците  на  интересуващото ни явление. 

 

Въпросите в анкетата са няколко вида:  

- По съдържание   

- за социалното положение и статус – като пол, възраст, образование, професия и др.  

- за степен на информираност по някаква тема;  

- проективни въпроси – отнасящи се към бъдеща или въображаема ситуация;  

- въпроси за установяване на мотиви, намерения, цели;  

-  въпроси за изясняване на отношения, ценностни ориентации –  за морални и правни  

норми, отношения към хора, социални институции и други. 

 

- По функции   

- основни (свързани с решаване на основни задачи);  

- филтриращи (разделят извадката на подгрупи за сравнение);  

-  контролни и въпроси – клопка  (за откриване на противоречия и проверка верността 

на  отговора);  

- функционални (изразяват логичност и активност на респондента). 

 

- По форма   

- открити (не съдържат информация за формата и съдържанието на отговора);  

- закрити (съдържат списък на възможните отговори);   

- полузакрити (комбинация от закрити и полузакрити);  

- преки (за получаване на непосредствена информация);  

- косвени (те са безлични – когато не засягат пряко личността на респондента, 

проективни  

–  когато има отговор от името на някого и информационни –  при тях знанието е 

критерий за интереса). 

 

Данни за анкетираните лица: 

 

Общият брой на Анкетираните лица на територията на МИГ е 43 участника, 

попълнили изчерпателно Въпросника. 

 

 Сектор/ сфера на дейност: 

 

Анкетираните лица имат разнообразна сфера на дейност: 
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-туризъм, публична администрация, култура, социални дейности, хуманитарни 

дейности, бизнес, бизнес и икономика",   култура и образование, Читалища, търговия 

НПО и др. 

Включването на респонденти от разнообразни сектори/сфери на дейност осигурява 

добра представителност за територията на МИГ. 

 

 Разпределение на респондентите по пол: 

 

 
 

Над 80% от участвалите в анкетата са жени. Жените са по-отзивчиви и по-често от 

мъжете са склонни да участват в анкетни проучвания, да дават мнения и да отделят 

време. 

 

 Разпределение на респондентите по образование: 

 

 

 
 

Близо 70% от анкетираните лица са с висше образование, магистър или бакалавър. Едва 

една трета са със средно образование. Високото ниво на образованост сред 

респондентите създава условия за обективни и обосновани отговори на въпросите. 

 

 Разпределение на респондентите по възраст: 
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Информация за нуждите на изследването: 

 

 Въпрос, предоставящ информация доколко анкетираните лица са запознати   с 

местното материално и нематериално културно наследство: 

 

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

да

отчасти

нямам отговор

Запознати ли сте с 
местното материално и 

нематериално културно …

 
 

Половината от респондентите заявяват, че са запознати   с местното материално и 

нематериално културно наследство. За останалите 50% тази запознатост е само отчасти. 

Няма анкетирани лица без отговор. Този отговор формира една средна запознатост и 

информираност на територията на МИГ относно местното материално и нематериално 

културно наследство. 

 

 Въпрос: Участие в дейността на местните Читалища - културен посредник на 

територията на МИГ: 
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Една основна част от проучените лица заявяват, че участват в дейността на местните 

Читалища - културен посредник на територията на МИГ. Немалка част са посочили, че 

макар отчасти или рядко, също участват. 

Този резултат е обнадеждаващ относно ангажираността на представители на местната 

общност от различни сектори в дейността на местните Читалища като средищни 

центрове в населените места. 

Това е показател и за запознатостта на тези участници с местното културно наследство, 

с ангажимент за неговото опазване и популяризиране. В местните Читалища има голям 

брой от хора с различни професии и сфери на дейност, които са обединени от културата 

и културните дейности. Това поддържа културната общност активна и развиваща се. 

 

 Въпрос: Какви известни занаяти се наблюдават / практикуват в момента в 

населеното място/ територия на респондента: 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.Трансмариска №10, ет.2, тел.0887080277 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg     
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални 

местни продукти!», 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. 

 

89 

 
 

Плетенето на мрежи е сред най-  известните занаяти, които се наблюдават / практикуват 

в момента в населеното място/ територия на МИГ според респондентите. Близо 30% от 

тях са го посочили и разпознали като занаят, който и в съвременни условия се 

практикува и може да бъде наблюдаван. 

 

На следващо място е лодкарството, близо 22% го посочват като уникален и запазен 

занаят в района на Тутракан.  

 

На следващо място анкетираните лица са избрали рисуването и дърворезбата. 

 

Малък е броя на анкетираните лица според които, сред запазените занаяти са 

Грънчарство, Ковачество, Медникарство, Тъкачество, Иконопис, Ножарство и др. 

 

Когато мислим за Дунава, обикновено се сещаме за Видин и Лом, или за Русе и 

Силистра. По-малките населени места остават далеч от съзнанието ни, сякаш там няма 

какво да се види. В действителност обаче, именно в малките градове и в селата 

понякога се крият изненади, които правят нашите разходки там незабравими. Такова 

населено място е и Тутракан или „Царството на рибарите и лодкостроителите” както 

още го наричат. 

 

През всичките години на своето съществуване, които наброяват около 1 000, 

поминъкът в Тутракан неизменно е бил свързан с плетенето на рибарски мрежи и 

строенето на лодки. Според историческата статистика, в началото на миналия век 

рибарите в селището са били над 5 000, а лодките - над 1 000. Не е чудно тогава, че 

единственият музей, посветен на рибарите и лодкостроенето в България, а и в Европа 

се намира именно в Тутракан. 

 

 Въпрос: Какви известни обичаи и традиции се наблюдават / практикуват в  

момента в населеното място/ територия на респондента: 
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При отговорите, посочени от респондентите на този въпрос се наблюдава, че всички 

известни за региона обичаи и традиции се наблюдават / практикуват в  момента в 

тяхното населено място. 

 

С най-висок процент са обичаите и традициите, свързани с християнството и това са: 

Трифон Зарезан, Бъдни вечер, Йорданов ден, Бабин ден, Кукерство, Никулден, 

Заговезни, Ивановден и др. 

 

В различните населени места е засилен интереса към обредите на различните етноси. 

 

Бъдни вечер и Никулден са сред традициите, посочени от почти всички участници в 

анкетата. Това са обичаите, практикувани от всички поколения и предавани между 

стари и млади през вековете. 
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 Въпрос: Разкажете / опишете обичай или традиция, за които знаете, но не 

намирате във Въпрос №4. 

 

Тук анкетираните лица са посочили следните отговори: 
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 - Правенето на  мамалига:  

На територията на МИГ всяка година се провежда традиционен Фестивал на 

мамалигата, който набира все повече популярност. Инициатори на събитието са НЧ“ 

Васил Йорданов“ -1942г. и кметството в с.Нова Черна.  

Фестивалът е част от културната програма на община Тутракан. Той има и 

международно измерение, тъй като в него участват и представители на побратимената 

община Кирноч от съседна Румъния. Село Черна, област Тулча,там кудето са се 

преселили нашите черненци и от град Кирнодж. 

Целта на фестивала е да се популяризира българският автентичен фолклор в песен, 

танц, слово и храна. На фестивала се обявяват и два конкурса: “Най-хубаво автентично 

облекло“ и “Най-вкусно изделие от мамалига“. Всеки участвал във фестивала колектив 

получи грамота и медал. 

 

- Правене  на кайсиева ракия: 

Варенето на кайсиева ракия е традиция за региона на Тутракан, известен от векове с 

производството на кайсия. Затова всяка година там се провежда атрактивен Фестивал 

на кайсията. 

Както е известно, регионът на Тутракан е най-големият производител на кайсии в 

страната, което е и причината за традиционния фестивал. Провежда се ежегодно от 

2004 г. под мотото „Тутракан – Столица на кайсията“.  

Събитието предлага изложение на различни сортове на вкусния плод, конкурси за най-

добър кайсиев плод, най-вкусно сладко от кайсии, най-добра кайсиева ракия и най-

вкусен кайсиев сладкиш. В програмата е включен и музикален концерт както и много 

игри. Празникът на кайсията е едно от най-интересните събития в културният афиш на 

Тутракан и е обичан от големи и малки жители на града, а за посетителите 

представлява истинска атракция. 

 

-  Нишан – млади девойки дават на някой сувенир или негова вещ и в деня се тегли 

едно по едно и се чете и се вярва, че падналото пожелание показва бъдещето на 

девойката; 

 

-Нептуново вечер, излизане на Нептун от водите на р.Дунав и даване на кръщелни 

имена; 

 

- „Ден на Християнското семейство“ Ходи се семейно на църква и напомня за 

духовните задължения на родителите към децата. Семейството дава първи познания на 

детето за Бог, за християнството. Прави се питка, събира се семейството и най – 

възрастния разчупва. Едно парче оставяме пред иконата. 

 

 Въпрос: Има ли разлика между материално и нематериално  културно 

наследство: 
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Този въпрос към участниците в проучването е с повишена трудност, тъй като за да има 

обективен отговор на него, респондентите следва да са запознати с термина 

„материално“ и „нематериално“ културно наследство. 

 

Това е причината едва половината от анкетираните да отговорят положително, а малка 

част- отчасти. Една десета от респондентите са любопитни и ще попитат каква е 

разликата между „материално“ и „нематериално“ културно наследство. 

 

Високият % отговорили положително са действително добре информирани лица, 

участващи в дейността на местните културни организации. 

 

 Въпрос: Каква е разликата: 

 

Посочилите положителен отговор на предходния въпрос са се опитали да формулират 

каква е разликата между материално и нематериално културно наследство. Ето някои 

от отговорите: 

 

- Нематериалното културно наследство са традициите; 

- Нематериалното културно наследство се свежда до обичаи, традиции, а 

материалното за паметници на културата; 

- Материалното остава завинаги и не може да се забрави, както нематериалното 

защото то е традиция, предавана от поколения на поколения; 

- Материално – сгради, паметници, произведения на изкуството/нематериални – 

обичаи, традиции; 

- Нематериалното културно наследство са всички устни разкази за миналото ни, 

живия опит и знания; 

- Нематериалното културно наследство са всички традиции, които спазваме и днес, а 

материалното са всички паметници, сгради и предмети, оставени от нашите 

прародители; 
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- Материалното наследство е да цениш някоя вещ и да вярваш в нея, а 

нематериалното да вярваш в неща, дошли по наследство/не го виждаш, но вярваш в 

него/; 

- Материалното наследство са всички открити материални неща, докато 

нематериалното е повече духовната обогатеност; 

- Материално – паметници, нематериалното – традиции 

- Едните включват физически предмети, които могат да бъдат видени и докоснати 

- Нематериалното наследство е нашият фолклор като цяло/обичаи, привички, песни, 

танци/, а нематериалното наследство е всичко, което се състои от паметници, музеи, 

къщи, исторически местности и др. 

- Нематериалното – това е фолклора, т.нар живо наследство; 

- Едното включва паметници, исторически, художествени, религиозни обекти, а 

другото са обичаите, поверията и вярата, която е запазила народа ни. 

 

 Въпрос: Оценка относно  опазването на културното наследство на територията 

на общините Тутракан и Сливо поле: 

 

 
 

Според близо 80% от анкетираните лица, опазването на културното наследство на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле е добро, но има какво да се желае. 

 

Малка част са отговорили, че според тях това опазване е отлично. А незначителна част 

от респондентите не знаят или нямат отговор. 

 

 Въпрос: Оценка относно  популяризирането на културното наследство на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле: 
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Как  оценявате 
популяризирането на културното наследство на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле?

 
За малко над 60% от участниците в проучването, популяризирането на културното 

наследство на територията на общините Тутракан и Сливо поле е добро, но има какво 

да се желае. Незначителна част не знаят или нямат мнение.  

Негативните отговори са минимални. 

 

Анкетираните лица са убедени, че популяризирането на културното наследство на 

територията на общините Тутракан и Сливо поле е добро. 

 

 Въпрос: Потенциал на местните занаяти, обичаи и традиции да се включат в 

регионална марка / бранд на територията на МИГ: 
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За малко над 60% от участниците в проучването, на местните занаяти, обичаи и 

традиции имат добър потенциал да се включат в регионална марка / бранд на 

територията на МИГ. 

За известна част този потенциал е огромен. 10% от респондентите не са отговорили или 

нямат мнение поради непознаване на темата. 

 

 Въпрос: Доколко има обществено разбиране и съдействие за опазване на 

местното културно наследство като мост към бъдещето между поколенията: 

 

 
 

За близо 70% от участниците в анкетното проучване има добро обществено разбиране и 

съдействие за опазване на местното културно наследство като мост към бъдещето 

между поколенията, но същевременно има и какво да се желае. 

 

Едва 7 % са оптимистично настроени, че общественото разбиране е отлично. 

 

Една десета от проучените лица са на мнение, че това обществено разбиране е слабо. 

 

Налична е и липсата на ангажираност с отговори, но като цяло измерената тенденция е 

силно положителна. 

 

 Въпрос: С какво и как можете респондента може да спомогне за опазване и 

популяризиране на местните занаяти, обичаи и традиции: 

 

На този свободен въпрос са отговорили доста от проучените лица, които са споделили 

как според тях помагат в момента или в бъдеще за популяризиране на местните 

занаяти, обичаи и традиции. 
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- В личен план, респондент си е поставил за цел да възстанови работилница с 

демонстрационна цел на своя дядо, който е бил тенекеджия; 

- С издирване и записване на обичаи и традиции; 

- Доброволчество,  идеи, работа, разказване на приятели и познати, организиране 

на младежки обмен по „Еразъм“; 

- Спазване на  традициите  и научаване повече за тях; 

- Танцуване на  народни танци и спазване на обичаи в семейството; 

- Доброволна дейност, популяризиране в социалните мрежи; 

- Популяризиране; 

- С опазване на материали от бита на предците ни, издирване и записване; 

- Доброволство; 

- С много четене и разказване на децата ни, няма да загубим обичаите и 

традициите ни. Ние сме примери за бъдещото население. 

- Предаване на семейните и родови  знания за местните обичаи и традиции на по –

младите; 

- Популяризиране; Информиране; Интерес; 

- Отбелязване на традициите в семейството; 

- Създаване на школи и работилници за обучение на деца и младежи; 

- Участване в пресъздаването на обичаите; 

- Участие в популяризиране на местните обичаи и традиции; 

- Събиране на архивни данни, развиване и популяризиране на местното културно 

наследство; 

- Провеждане на мероприятия с обществена значимост, с цел популяризиране; 

- Организиране на мероприятия. 

 

 Въпрос: Оценка доколко различните културни продукти могат да станат по-

конкурентни чрез регионална марка или обща марка: 
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Изключително разнопосочни мнения за това доколко различните културни продукти 

могат да станат по-конкурентни чрез регионална марка или обща марка. 

 

Едва близо 25 % от респондентите са на мнение, че различните културни продукти 

могат да станат по-конкурентни чрез регионална марка или обща марка в голяма 

степен. 

 

За почни 20%, продуктите могат да станат по-конкурентни в доста по-ограничена 

степен. 

 

Има и немалка част, избрали средна степен на възможността, която дава марката за 

конкурентост на местните продукти. 

 

Близо 20% не знаят или нямат отговор. Тези респонденти вероятно не са запознати с 

местните и регионални марки и не могат да преценят доколко една марка на 

територията на МИГ може да повиши конкурентостта на културните продукти. 

 

 Въпрос: Важно ли е културното наследство за запазване на местната 

автентичност и специфика на територията на МИГ: 

 

 
 

 

Почти всички участници в анкетното проучване са на мнение, че културното 

наследство е важно за запазване на местната автентичност и специфика на територията 

на МИГ. 

Незначителна част от проучените лица нямат отговор или са песимистично настроени. 
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Вярата в това, че културното наследство е ключово важно за запазване на местната 

автентичност и специфика на територията на МИГ е индикатор, че местната общност 

ще продължи да работи за съхраняване на това културно наследство и занапред. 

 

 Въпрос: Доколко е полезна иновацията  при  създаване и промотиране на 

уникални местни продукти в малките населени места: 

 

 
 

Според почти всички анкетирани лица, иновацията е полезна  при  създаване и 

промотиране на уникални местни продукти в малките населени места. 

 

Високата положителна стойност при този отговор е индикатор, че хората са запознати 

или са чували за иновацията и възможностите, които тя предоставя в 21 век за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти в малките населени места. 
 

 

XII. Заключение: 

 

Територията на МИГ-Тутракан-Сливо поле притежава цялостно или частично 

съхранени традиционни занаяти и домашни дейности, както и богато материално и 

нематериално културно наследство. 

 

Открити са наличие на културно-исторически забележителности и наличие на устни 

традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на 

нематериалното културно наследство. 
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Чрез местните Читалища все още се съхраняват и популяризират богати традиции в 

художествено-изпълнителското изкуство, както и множество социални обичаи, обреди 

и празненства. 

 

Територията е изключително богата на етнографски групи, при които има наличие на 

мулти-културен  и интеркултурен диалог. 

 

Особено успешно и в автентичен вид са съхранени български народни празници, 

обичаи и народен светоглед. 

 

Богат културен календар на територията на МИГ; 

   

Запазени навици, които са се развили във времето и се използват в социална или друга 

форма на живот. 

 

Голяма част от местните читалища развиват разнообразна културна дейност и 

съхраняват единствени по рода си уникални ресурси. 

 

Малките населени места имат съхранена философия и ценности. 

 

Територията притежава богати традиции  в  организирането  на  културни  

мероприятия,  пленери  и  изложби  на различна тематика. 

 

За оживяване на територията е необходимо да се разнообразят  местните културни 

календари, които всяка година се изготвят от Общините Тутракан и Сливо поле. 

 

За да се предизвика по-широк обществен интерес и отзвук е необходимо 

осъвременяване на местните културни събития включително и чрез иновации. 

 

Територията има необходимост от позициониране на местна/регионална марка. 

 

Следва да се засили в бъдеще развитие на туризъм основаващ се на природно и 

културно- историческо наследство. 

 

На преден план трябва да се извади  автентичността, природното и културно 

наследство и кухнята като ключов елемент за територията. 

 

Трябва да бъдат създадени партньорства, чрез които д се осигури широка гама от 

възможности за изразяване на креативността и за участие в културния живот на 

територията на всички жители и посетители;. 

 

По различни проекти и програми следва да се търсят възможности за стимулиране на 

творчеството, иновациите и предприемачеството в сектора на културата. 
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Всички заинтересовани страни трябва да работят за повишаване  показателите  на  

предлагания  културен  продукт, повишаване  на качество  и приложимост на 

творческите умения и новаторското мислене и осигуряване на свободен достъп и 

повишаване на участието в културния живот на територията на МИГ. 

 

Необходимо е да бъдат предприети мерки за подобряване на икономически 

ефективното използване на ресурсите, както и да се осигури  необходимото  

финансиране  чрез  привличане  на  необходимите средства  извън  общинския  бюджет,  

работа  чрез  проекти,  участие  в международни програми. 

 

На територията на общините Тутракан и Сливо поле има достатъчно ресурси за 

повишаване  качеството на културния продукт и услуга, включително и чрез промоция 

на културно-историческото наследство и обогатяване на маркетинговата позиция на 

територията. 

 

На база направения анализ може да има следните  модели на териториален маркетинг,  

основани на местното културно наследство:  

 

- Изграждане на територията на МИГ-Тутракан-Сливо поле като културен район и 

неговото позициониране в публичното пространство: 

 

 Развитието  на културни райони е свързано предимно със създаване на фестивали, 

насърчаване на културно ориентираните общности и др. 

В културния район е важна способността да се предлагат  културни стоки и услуги, 

които имат нужда да бъдат подкрепени с повишаване квалификацията на бизнеса и 

културните работници, така че да предлагат голямо разнообразие от възможности за 

избор.   

 

- Изграждане на територията на МИГ-Тутракан-Сливо поле на атрактивни 

културни маршрути  и тяхното позициониране в публичното пространство. 

 

Предимствата, предлагани от създаването на културен маршрут са свързани с това, че 

се представя това предимно това, територията на МИГ може да се идентифицира и  

характеризира чрез своите традиции,  обичаи, ежедневни дейности и обекти. 

Наред с това културния маршрут отразява традиционната култура на района и дава 

възможност на  посетителите да го използват, изгражда желан образ на територията. 

 

Местната идентичност играе много съществена роля в създаването на регионален бранд 

и един от базовите въпроси на тази регионална идентичност включва разбирането за 

общност  и  понятия  като  традиции,  история,  култура,  манталитет.  Общоизвестно  в  

търговията  е,  че  търговската  марка  трябва  да  бъде  ориентирана  към  хората  и  да  

се  акцентира върху това да се направи потребителя щастлив!  
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Регионалният бранд е с акцент върху човека - като център, към който се насочват 

усилията. 

 

За да се създаде бранд на територията  е необходимо чрез различни финансови 

източници да бъдат подпомогнати подкрепящи инициативи за проекти за нематериални 

инвестиции, изпълнявани на територията на МИГ, които заздравяват връзките и 

обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и 

подобряване на местните идентичности (културно наследство, бит, храни, продукти, 

музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и др.), 

с цел тяхната валоризация и интегрирането им в развитието на туризма чрез ефективни 

маркетинг, популяризация и реклама. 

 

Също така да се подкрепят достатъчно на брой дейности, които осигуряват 

съпричастност на местно равнище към значението на материалното и нематериалното 

културно наследство, както и за откриване на съвременни форми и начини за 

популяризиране на живото нематериално културно наследство. 

 

Необходимо е също така внедряване на иновативни за местната общност е-услуги в 

областта на културата, живата култура и „местните марки” (продукти, занаяти)на 

общността. 

 

XIII. Използвани източници на информация: 

 

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

промотиране на уникални местни продукти!» 

- Статия „Насърчаване на европейската култура“, EPRS | Служба на ЕП за 

парламентарни изследвания; 

- Научен труд „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и 

обичаи“, Нели Йорданова, том 53, серия 6.2; 

- Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство; 

- Стратегия за развитие на българската култура 2021-2029г., МК 

- Материали и публикации от информационен масив www.treasuresbulgaria.com  ; 

- Книжовното наследство в българските библиотеки, ББИА; 

- ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, LIVING HERITAGE, Регионален център за опазване на 

нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на 

ЮНЕСКО – 2019; 

- Статия „Традиционна медицина“, Ваня Матева, www.treasuresbulgaria.com  

- Статия „Традиционно пеене и свирене“, Димитрина Кауфман, Лозанка Пейчева, 

www.treasuresbulgaria.com ; 

- Наръчник на гражданските организации, Регионален Център – София, ЮНЕСКО; 

- Културен календар на Русенска област; 

- Културен календар на Силистренска област; 

- Културен календар на Община Сливо поле; 

- Културен календар на Община Тутракан; 
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- ПИРО-Община Сливо поле; 

- ПИРО-Община Тутракан; 

- Стратегия за ВОМР на МИГ; 

- Информация от местните читалища; 

- Регистър на читалищата в РБ; 

- Национална занаятчийска камара; 

- Статия „ТРАДИЦИОННИ ОБРЕДИ И ПРАЗНИЦИ“, Екатерина Анастасова, 

www.treasuresbulgaria.com; 

-  Статия „ТРАДИЦИОННО РАЗКАЗВАНЕ“, Албена Георгиева, 

www.treasuresbulgaria.com; 

- Статия „Фолклорно танцуване и детски игри“, Анна Щърбанова, 

www.treasuresbulgaria.com; 

- “Живи човешки съкровища – България” на  ЮНЕСКО; 

- Сайт на Министерство на културата; 

- Закон за културното наследство, МК; 

- Статия „Традиционни занаяти и домашни дейности“, Мила Сантова, Миглена 

Иванова, Ваня Матеева, www.treasuresbulgaria.com;  

- Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на 

недвижимото културно наследство”, МС; 

- https://www.sabori.bg; 

- https://fest-bg.com ; 

- https://festivali.eu ; 

- https://www.bulgarian-folklore.com; 

- www.fixstay.com ; 

- http://www.rzk-sofia.com ; 

- www.bulgarkamagazine.com ; 

- https://www.vivus.bg ; 

XIV.Снимков материал: 

 

 Бразая – един съхранен коледен обичай в Старо село. 
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 Никулден – празник на рибаря, Тутракан. 
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 Традиционна българска сватба в Старо село. 

 

 
 

 

 Старинен обичай за края на жътвата в Старо село. 
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 Лазаруване в Тутракан. 

 

 
 

 Фестивал на етносите в Ряхово. 
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 „Да отворим заедно раклата на баба” в с. Борисово. 

 

 
 

 Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“,  

село Бабово. 
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 Фестивал на мамалигата, село Нова черна. 

 

 
 

 Кулинарен празник на етносите в Сливо поле. 
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 Дядовден в село Черешово. 

 

 
 

 Лазаруване в Сливо поле. 
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 Трифон Зарезан в Тутраканско. 

 

 
 

 Кукерски фестивал в село Варненци. 
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 Еньовден в село Варненци. 
 

 
 

 Кукери в село Белица. 
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