
1

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

Информационен бюлетин

Настоящото издание е реализирано в рамките на Проект 41-03-28 по мярка  „Управление на местни инициативни групи,
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МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, 
ЛЕСИЧОВО” ОДОБРИ 

ПРОЕКТИТЕ НА 4 ЧИТАЛИЩА
ОТ ТЕРИТОРИЯТА

Читалищата в селата Оборище, Ел-
шица, Поибрене и Баня са в списъка с 

одобрени заявления за под-
помагане от Местната иници-
ативна група (МИГ) “Пана-
гюрище, Стрелча Лесичово”. 
Най-голяма е одобрената суб-
сидия на читалището в Ел-
шица - 14 982,00 лв., с проект 
“Традициите са живи”. Чита-
лището в Оборище ще получи 
субсидия от общо 14 770,00 
лева, а проектът с който кан-

дидатства е “Съхраняване и популяри-
зиране на местния фолклор - обичай 
Рогач”. На следващо място е читалище-
то в Баня, което кандидатства с проект 
“Да съхраним традицията Заклятието на 
Оборищенци”, а одобрената субсидия 
е в размер на 14 736,00 лв. Одобрената 
субсидия на Поибренското читалище е в 
размер на 10 278,00 лева, а проектът, с 
който кандидатства, се нарича “Различ-
ни сме, но сме заедно”.

„ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ”
Истински фестивал на песента и ви-

ното се проведе на 29 март 2014 година 
в Народно читалище „Васил Левски – 
1925“ – село Елшица. Фестивалът „Тра-
дициите са живи”се реализира по Мярка “Традициите са живи”

“Традициите са живи”
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323 „Опазване и подобряване на селско-
то наследство” от Стратегията за местно 
развитие на Местната инициативна гру-
па „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. 
Със средствата по проекта се даде въз-
можност от една страна да се осъщест-
ви фестивала, а от друга – самодейните 
колективи от читалището в село Елшица 
да подновят сценичните си костюми.

Общо тринадесет състава от всички 

читалища на община Панагюрище и от 
съседните общини Стрелча и Лесичово 
взеха участие във фестивала „С песен и 
вино в Средногорието“. Четиридесет и 
седем на брой бяха вината, които се със-

тезаваха в конкурс за най-добро вино в 
три категории – червено, бяло и розе.

Жури с председател проф. д-р Елена 
Кутева – директор на НФА „Филип Ку-
тев“ и членове: Георги Андреев – артис-
тичен директор на НФА „Филип Кутев” 
и Сергей Шербетов – гл. специалист От-
дел „Култура” на Община Пазарджик 
определиха класирането на колективите 
и индивидуалните изпълнители на на-
родни песни. При индивидуалните из-
пълнения и в трио участниците се със-
тезаваха в две възрастови групи – от 8 
до 18-годишна възраст и над 18 години. 
В първа възрастова група бе присъдена 
една първа награда – на Виктория Мане-
ва, представител на Народно читалище 
„Н.Й. Вапцаров -1927” – село Бъта. Във 
втора възрастова група журито присъди 
първа награда на Мария Кършева, също 
от Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 
1927” – село Бъта, второ – на Злата Ка-
рабойчева от Народно читалище „Искра 
1872” – село Попинци и трета – на Трио 
„Ибър” при Народно читалище „Ванчо 
Пашов – 1882” – село Поибрене.

При колективите журито присъди 
три първи места – на Народно читалище 
”Св.Св.Кирил и Методий – 1912” – село 
Оборище (за цялостна композиция), на 
Народно читалище „Хр.Ботев – 1927” 
– село Левски, ФА „Аленче” (за хор) и 
на Народно читалище „Ванчо Пашов 
– 1882” – село Поибрене (за най-масов 
младежки смесен колектив). На второ 
място бе класиран Ансамбъл „Иглика“ 
при Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 
– 1927” – село Бъта. Три колектива бяха 
класирани на трето място – Народно чи-
талище „Искра – 1872” – село Попинц, 
група „Росна китка“ при Народно чита-
лище „Г.Михайлов – Силата – 1908” – 

“Традициите са живи”

“Традициите са живи”
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село Смилец и група „Средногорка” при 
Народно читалище „Просвета – 1930” – 
село Боримечково.

Поощрителни награди за добро пред-
ставяне получиха Народно читалище 
„Т.Бейков – 1907” – село Калугерово 
и Народно читалище „Отец Паисий – 
1890” – село Лесичово. Отличие за ар-
тистичните си костюмите получи група 
„Златна есен“ при Народно читалище 
„Пробуда – 1882” – село Баня.

Произведените в домашни условия 
вина бяха дегустирани и класирани от 
професионално жури с председател Ди-
митър Докузанов – Винарска изба „Ру-
мелия“ и членове: Петър Бъкличаров 
– Винарска изба – село Устина и Петър 
Петров – представител на Община Па-
нагюрище. В категория Бели вина първо 
място бе присъдено на Венцислав Не-
делчев, второ – на Ангел Мухов и тре-
то – на Цвятко Неделчев (и тримата от 
село Елшица). Една специална награда 
бе присъдена в категория Розе на Нико-
лай Стаменов от Лесичово. При черве-
ните вина на първо място бе класирано 
виното на Иван Глухски от село Бориме-
чково, на второ място – Стефан Ранчев 
от село Поибрене, а на трето – Никола 
Влайков от село Елшица. Поощрителна 
награда получи Георги Пандуров от село 
Поибрене.

За всички присъстващи винарската 
изба от село Устина бе подсигурила 100 
литра червено вино, а организаторите 
от Народно читалище „Васил Левски – 
1925“, село Елшица – 20 питки с шарена 
сол и подходящите за вино мезета – си-
рене, кашкавал, салам и луканка. Праз-
никът на песента и виното в село Елши-
ца продължи до късно, като песните и 
хората се пренесоха от сцената на чита-

лището на площада в центъра на селото.

ТАНЦИ, ПЕСНИ, ОБИЧАИ И 
ОБРЕДИ НА ЕТНОФЕСТИВАЛА

В ПОИБРЕНЕ 
Всички са доволни от етнофестива-

ла и догодина най-вероятно отново ще 
го направим, коментира секретарят на 
читалище „Ванчо Пашов” с. Поибрене 
Величка Пандурова. Етнофестивалът 
„Различни сме, но сме заедно” бе осъ-
ществен по проект към Местната ини-
циативна група „Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово”.

Празникът продължи почти през це-
лия съботен ден – 21 юни, като гости 

“Различни сме, но сме заедно”

“Различни сме, но сме заедно”
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присъстваха от Панагюрище, Стрелча, 
Септември, селата Попинци, Оборище, 
Величково, Господинци. Досега подобно 
нещо не е имало, допълни Пандурова и 
сподели, че следващото издание на про-
явата ще трябва да е още по-хубаво или 
въобще да не се прави. 

В програмата се включиха поибрен-
ските самодейци с изпълнения на Група-
та за народни песни и обичаи, хороводна 
китка и „Ламба” от „Ибърски традиции” 
с хореограф Иван Тасев, мажоретки към 
читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Бъта с ръ-
ководител Жечка Сиводошева, танцовите 
състави „Звънче” и „Шарена броеница” 
към читалище „Св.Св. Кирил и Мето-
дий” с. Оборище с ръководител Петър 
Немски, танцов ансамбъл „Загоровче”, 
танцьори от клуб „Мария Бензарова” в 
Стрелча и Панагюрище. В надпреварата 
при песните се изявили малките изпъл-
нители от с. Бъта – Десислава Кичуко-
ва, Йорданка Димитрова, Симона Ди-
митрова, гайдарят Ивайло Кекеров, при 

по-големите – над 16 години – вокална 
група „Хармония” – Септември, женска 
певческа група от с. Оборище. Обичаят 
„Еньовден” представили самодейци от с. 
Оборище, а гостите от с. Господинци – 
„Младежки закачки”. 

Журито е било в състав председател 
- Силвия Ненкова, която преподавател в 
Пловдивския у ниверситет „Паисий Хи-
лендарски“ и солист в Ансамбъл „Па-
зарджик“ и членове - Мария Йорданова 
– представител на Регионален историче-
ски музей в Пазарджик, Мария Терзий-
ска - хореограф и художествен ръково-
дител на ТС „Тангра“ с.Попинци, Георги 
Керкеняков – етнограф в Исторически 
музей Панагюрище, и Даниела Огорял-
кова, главен майстор – готвач.

ПРЕСЪЗДАДОХА “ЗАКЛЯТИЕТО 
НА ОБОРИЩЕНЦИ”

Възстановка “Заклятието на Обори-
щенци” по проект към МИГ „Панагю-
рище, Стрелча, Лесичово” по мярка 323 

“Различни сме, но сме заедно”
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„Опазване и подобряване на селското 
наследство” представиха Народно Чи-
талище “Пробуда 1872” съвместно с На-
ционалното дружество “Традиция”. Въз-
произвеждането на събитията се състоя 
в местността Манастирчето в село Баня, 

където участие взеха още и клонове на 
дружеството от Банско, Благоевград,  Ка-
занлък, Добрич и други градове.

Още от 18:30 часа на площада в селото 
се събираха момчета и девойки, облече-
ни като войводи и четници, лъснали саби 
и пушки и готвейки се за великото закли-
нание. Преди самата възстановка, след 
минута мълчание на колене в 
памет на геройски загиналите 
за Освобождението на Бълга-
рия, Фолклорният ансамбъл 
“Огнените” от Бусманци пока-
заха танцовите си умения пред 
банци и гости. Сред дошлите 
бяха още и кметът на Община-
та и общински съветници.

Така, присъстващите се от-
правиха към местността Мана-
стирчето, на около километър 
от с. Баня, за да станат свиде-
тели на автентичната възста-
новка. На горската поляна бе 

изваяна дървена маса и пейка, огньовете 
бяха запалени, а факлите пламтяха.

“Делегатите” на събранието, накиче-
ни със своите оръжия – пушки, пищови и 
револвери, ятагани, ками и ножове, сто-
яха прави или бяха насядали на поляна-
та и тръпнеха в очакване на воеводите. 
След тяхното пристигане, под ръковод-
ството на Георги Бенковски се извърши 
проверка на пълномощята на делегати-
те. После воеводата произнесе пламенна 
реч, изпратена с бурни възгласи: “Бунт! 
Бунт! Бунт! На оръжие братя!”, и изстре-
ли от всички възможни оръжия.

Най-накрая от село Баня бяха осигу-
рили и ефектна заря.

МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, 
ЛЕСИЧОВО” ПОДПОМОГНА 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
„ПРАЗНИКА НА РОЗАТА И МИНЕ-

РАЛНАТА ВОДА” В СТРЕЛЧА
Първият празник на минералната 

вода и етерично-маслените култури и 19-
ти Празник на розата се проведе в град 
Стрелча. Сред събитията, съпътстващи 
тържествата бяха ритуала “Розобер” и 
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шествие на младостта, красотата и цве-
тята. Маслодайната роза се отглежда в 
община Стрелча от дълбока древност. 
Предполага се, че е пренесена от Изто-
ка. И днес много семейства се занима-
ват с розопроизводство. Семейството 
на Делчо Бойчев има розова градина от 
два и половина декара. Занимават се с 
розопроизводство от 14 години. Доби-
вът тази година е добър, но изкупните 
цени на розовия цвят падат всеки ден. 
На Празника на розата в градината на 
семейство Бойчеви беше представен 
ритуалът “Розобер”. В него се включи-
ха жените от самодейни певчески гру-
пи и новата Царица роза - 16-годишната 
Нели Виденова. След представянето на 
ритуалът “Розобер” отбелязването на 
празника продължи с посещение в ста-
рата розоварна, където собственикът и 
Веселин Ганчев показа какъв е пътя  на 
розата до производството на розово мас-
ло. Франция, САЩ и Япония са най-го-
лемите международни пазари, на които 
се продава стрелчанското розово масло, 
обясни на своите гости Веселин Ганчев. 

В община Стрелча има 6 хиляди декара 
маслодайни рози. 1 000 човека са анга-
жирани с отглеждането им. Годишно в 
община Стрелча се произвеждат около 
1,5 тона розово масло. На празника на 
розата кметът на община Стрелча Иван 
Евстатиев пожела на всички розопроиз-
водители по-добра реколта и отново на-
стоя за приемането на  закон за розата. 
Освен 19-я празник на розата в Стрел-
ча отбелязаха и първия на минералната 
вода. Жителите и гостите на града имаха 
възможност да се включат в ритуална де-
густация на минерална вода и да научат 
повече за лечебните и свойства и бално-
лечението в курорта.
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В СТРЕЛЧА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИ 
ЕТНОГРАФСКИ ФЕСТИВАЛ

НА СРЕДНОГОРИЕТО
Първият Етнографски фестивал на 

Средногорието се провежда под патро-
нажа на кмета на община 
Стрелча Иван Евстатиев. 
Реализира се по проект на 
Местна инициативна гру-
па „Панагюрище, Стрелча, 
Лесичово” по Програма за 
развитие на селските ра-
йони 2007-2013 г. на Евро-
пейски земеделски фонд за 
развитие на селските райо-
ни - Европа   инвестира   в   
селските   райони.   Идея-
та   на   организаторите   е 
Фестивалът да се превърне 
в ежегодно събитие. Заедно 
с Фестивала се проведе и 
предварителният конкурс на Национал-
ния фестивал „Пиленце пее”. Победите-
лите в различните категории имат пра-
во да се явят на националния форум за 
участие в надпреварата за големите на-

ционални награди и почетна стипендия 
на името на именитата българска певица 
Надка Караджова. Председател на жури-
то бе изтъкнатата певица и преподавател 

в СУ „Св. Климент Охридски” Светла 
Караджова.

„За мен е чест и удоволствие да от-
крия ПЪРВИЯ ЕТНОГРАФСКИ ФЕС-
ТИВАЛ НА СРЕДНОГОРИЕТО! Дъл-

боко съм убеден, че българските корени 
трябва да се пазят и съхраняват, защото 
само така България ще пребъде. Няма по 
- истинско нещо от българският фолклор 
и българските традиции”, каза при от-

криването на фестивала кме-
та на община Стрелча Иван 
Евстатиев.

„Скъпи съмишленици, 
благодаря на община Стрел-
ча и лично  на кмета Иван 
Евстатиев, тъй като той ни 
даде възможност да пока-
жем нашето изкуство”, каза 
в самото начало Светла Ка-
раджова.

Фестивалът се проведе 
на три сцени. На първата се представиха 
танцовите и певческите формации от об-
щините Стрелча, Панагюрище, Пирдоп, 
Златица,   Челопеч,   Мирково,   Хиса-
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ря,   Карлово,   Сопот,   Павел   Баня, 
Казанлък,  Ихтиман,  Пловдив  и  София. 
На втората  сцена, пред  НЧ „Просвеще-
ние” бяха приготвени ястия, характер-
ни за средногорската традиция. Третата 
открита сцена бе за словесен и обреден 
фолклор в двора на Историческия музей.

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ
1. На 31 юли и 01 август  2014 г. МИГ 

„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” ор-

ганизира обучение за бенефициенти от 
частния сектор на тема „Изпълнение и от-
читане на проекти по СМР” във връзка с 
необходимостта от получаване на базови 
умения по изпълнение и отчитане на про-
ектите на бенефициентите след сключва-
не на договори за подпомагане. 
В обучението взеха участие ре-
ални бенефициенти, кандидат-
ствали пред МИГ, част от тях и 
със спечелени проекти и склю-
чени договори за реализиране 
на проектите. Лекторът Дими-
тър Русинов запозна участни-
ците с задълженията им след 
подписване на договор с МИГ 
и ДФЗ, бе разгледана заявка за 
плащане и придружаващите я 
документи. 

2. На 25 – 26 септември 2014г. МИГ 
„Панагюрище, Стрелча, Лесичово” ор-
ганизира обучение за публични бенефи-
циенти на тема „Изпълнение и отчитане 
на проекти за бенефициенти на СМР”, 
което се проведе в х-л „Ледени ангели”, 
к.к.Боровец. В обучението взеха участие 
представители на общините Панагюри-
ще и Стрелча, както и от представители-
те на читалищата, спечелили проекти по 
СМР на МИГ. Лекторът Димитър Руси-
нов запозна участниците с задълженията 
им след подписване на договор с МИГ и 
ДФЗ, провеждане на процедури по ЗОП, 
също така бе разгледана заявка за плаща-
не и придружаващите я документи.
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