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Нова инициатива за изграждане на младежка 
общност започна в Миндя от началото на август
С поредица краткосрочни проекти, реализирани от 2022 до 2027 с подкрепата 
на Европейски корпус за солидарност, ще се обособи Младежки център с 
различни екологични и културни прояви.

Първият от тях стартира на 1 август и ще продължи 
50 дни- до 20 септември тази година. В него се 

включват 12 доброволци от 5 държави. Най- много са 
младежите от България и Турция, но има и такива от 
Грузия, Тунис и Украйна.  Дейностите се организират 
от Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“, 
което от няколко години работи за обновяването 
на културния живот в населеното място, но това е 
първият подобен проект, който се осъществява в с. 
Миндя, поясни координаторът му Росен Русев.
 В следващите 5 години ще се създаде 
Младежки общностен център в края на селото, 
който ще бъде разположен по стария път за 
Елена.  Предвидено е изграждане на трасе за 
колоездачи, лятна кухня, палатков лагер, лятна 
сцена за организиране на разнообразни събития- 
концерти, театрални работилници, екологични 
форуми. Ще бъде обособена зеленчукова градина, 
където доброволците ще се учат на био земеделски 
практики. Възможно е да се постави и плувен басейн.  
Всички съоръжения  ще бъдат изградени от 
младежите, които се включват в проекта. 
Инициативите са начин за интегрирането им в 

селския живот и за приобщаването им към местното 
население, което ще има възможност да се запознае 
с много други култури. 
 Поредицата от краткосрочни проекти ще 
продължи 5 години- до 2027-а. Настоящият е първият 
от тях. До момента са направени компостери за 
рециклиране на биологични отпадъци. По този начин 
в заниманията се интегрира екологичният начин на 
живот. Вече е обособено и работното пространство 
на доброволците. През тази година се предвижда 
и изграждане на лятна кухня. За целта в края на 
селото ще бъде поставена сглобяема дървена 
конструкция, където ше бъдат разположени плотове 
и маси. Това ще се случи през септември. Лятната 
кухня ще бъде използвана от доброволците през 
следващите издания на „Миндя комюнити“, като там 
те ще могат да приготвят вкусни ястия с зеленчуците, 
които сами са отгледали в близката градина. Те 
ще нощуват в палатковия лагер, който ще бъде 
обособен  непосредствено до съоръжението. Така 
доброволците ще имат възможност за кратко да 
се откъснат от забързания начин на живот и да 
въстановят прекъснатата връзка между човека и 
природата, която остава на заден план в градската 
среда, както и да се запознае с много други култури. 
 На 9 септември ще се проведе първото 
събитие в рамките на проекта- концерт с вход 
свободен. То е своебразно продължение на 
инициатива „Заедно на мегдана“, която сдружение 
„БРЦК“ стартира през 2021 година в две 
великотърновски села- Ветринци и Миндя.  Началото 
на музикалната среща е в 19.00 часа. Изпълнения 
на групата Lek city case от Бургас и на чаровната 
варненка Ира ще зарадват жителите и гостите на 
селото. Събитието ще се проведе в новото културно 

пространство на с. Миндя „Позитивити“, което отвори 
врати на 1 август. Зад него стоят представители на 
две неправителствени организации- Росен Русен от 
„БРЦК“ и Даринка Христова от „ПозитиВТ“. Целта, 
която си поставят с него, е да съживят културния 
живот в селото и да създадат притегателен център за 
младите от близките малки населени места. 
 Останалите планирани дейности в „Миндя 
Комюнити“ ще се реализират в следващите 5 години. 
В същия период ще бъдат привлечени и младежи от 
региона, които също да се включат като доброволци 
в проектите.
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Приключи Лятното Кино за 2022 г в село Миндя
	 Интересна	 и	 разнообразна	 бе	 програмата	 на	 лятното	 кино	
в	 село	 Миндя	 тази	 година.	 Първата	 прожекция	 на	 6	 юли	 започна	 с	
филма	 „Жалейка“	 на	 родената	 и	 израснала	 във	 Велико	 Търново	
Елица	 Петкова,	 която	 завършва	 кинорежисура	 в	 Берлин.	 Автор	 е	
на	 множество	 късометражни	 и	 няколко	 дългометражни	 филма,	
попадали	в	селекцията	на	фестивали	в	Кан,	София,	Берлин,	Шанхай	
и	прочие.		
	 Филмът	 Имунитет	 на	 американския	 режисьор	 Реймънд	
Стиърс	бе	представен	на	15	юли	по	време	на	втората	прожекция	за	
тази	 година.	След	 прожекцията	 се	 състоя	 и	 неформална	среща	с	
Реймънд,	 който	 от	 10	 години	 живее	 в	 село	 Ново	 Градище,	 община	
Стражица.	Жителите	 и	 гостите	 на	 прожекцията	можеха	 да	 зададат	
своите	въпроси	по	отношение	на	процеса	на	създаване	на	филма,	
снимачния	 процес,	 актьорите	 в	 него,	 сюжетната	 линия.	 Разбира	 се	
на	Реймънд	бе	зададен	и	въпросът	как	и	 защо	е	решил	да	живее	в	
България,	на	което	той	отговори,	че	свободата,	която	се	усеща	тук	не	
може	да	се	намери	в	неговата	собствена	страна.	По	отношение	на	
музикалното	оформление	на	филма	Стиърс	сподели,	че	е	помолил	
за	помощ	членове	на	рок	групата,	в	която	е	свирил	преди.	
	 Режисьорът	Станимир	Трифонов	гостува	и	представи	в	Миндя	
своя	нов	филм	„Блаженият“	на	21	юли.	Сюжетът	на	филма	интригува	
с	 непорочна	 любов,	 безценно	 лекарство	 срещу	 туберкулоза	 и	
случайна	среща	с	бъдещия	тогава	президент	на	САЩ	Джон	Кенеди,	
които	обръщат	живота	на	един	човек.	Бомбардировките	в	София	през	
1944	 г.	 погубват	разсъдъка	му,	 но	 той	 успява	да	спаси	своята	 чиста	

душа.	Филмът	е	за	вечните	човешки	страсти,	падения	и	добродетели,	
които	съпътстват	краткото	ни	битие.	
	 През	 август	 лятното	 кино	 продължи	 с	 филма	 по	 сценарий	
на	 актьора	 Валери	 Йорданов	 от	 2011	 г.	 „Кецове“.	 В	 него	 шестима	
младежи	бягат	от	своите	провали	в	любовта,	семейството,	с	парите	
към	морския	бряг	и	към	свободата	си,	където	един	девствен	залив	ги	
събира.	На	12	август	бе	излъчен	филмът	представящ	създаването	на	
хора	„Мистерията	на	българските	 гласове“	„Балканска	мелодия“,	а	
програмата	 завърши	 с	 трагикомедията	 „Последните	 черноморски	
пирати“	от	2013	г.	



Георги Едрев от група за автентичен фолклор Кеминджиджи: 
„В нашето поколение е разковничето дали нещо ще се запази 
или ще изчезне!“
От няколко години по различни събития и фестивали в България често участва със свой подбор от 
фолклорни песни групата Кеминджиджи. Вниманието към тях предизвиква преди всичко това, че 
изпълняват не особено популярни песни за широката аудитория от различни краища и фолклорни 
области от страната. Тази година на събитието „Седянка на полянка“ в село Ветринци те бяха 
едни от основните участници на музикалната сцена. Интервю с тях направи Лорина Драганова – 
участник в проекта „Без шум в канала“ на Сдружение „БРЦК“.

Лорина: Разкажете ни за групата – как и къде 
се роди тя!

Георги: Да разкажа малко за групата? Ние 
свирихме доста години в морската градина 
във Варна с приятели. В един момент всички 
ме питаха как се казвате, каква ви е групата, 
имате ли група. А ние нямахме и в един момент 
решихме, че трябва да направим, че е крайно 
време да направим една група и я кръстихме 
Кеминджиджи на името на първата песен, която 
свирехме, а тя беше за Кеменджиджи Георги. Тя 
е стара мечкадарска песен. Запява: Отдолу иде 
Кеменджиджи Георги, Кеменджиджи Георги с 
куцото магаре…. И така. Така тръгнаха нещата. 
С един приятел на гайда Румен, Неделина, 
която пееше и с други хора, но с течение на 
времето някои хора бяха заети или отидоха да 
живеят другаде - София, а съответно групата 
се променяше непрекъснато. Някой идва, друг 
си тръгва. Сега от няколко години свирим по 
фестивали. Основният състав е Симеон Нейчев 
на перкусии, индианска флейта и бендир. Влади 
Ванков е на ударни, тарамбука и вокал. Сега 
Иван Чапанов свири с нас на кавал и Димитър 
Йорданов, участва вече няколко пъти с нас и 
свири в Търново. Занимава се с фолклор. 

Лорина: Имате ли участия, по колко участия 
имате и къде и как се зароди любовта към 
фолклора?

Влади: Може би за първи път най-много ми 
повлия идеята, че чужденци знаят български 
фолклор и го пеят много хубаво, свирят почти 
като българи, обличат се с български носии и 
си казвам как може човек, който не е роден в 
България и може би не е стъпвал тук да обича 
нещо, което за нас е много типично, близко, 
често срещано. След това слушах една група Боя, 
която ми дадоха приятели, в която има българин, 
който свири на гъдулка. Отива в Германия да 
прави група, като знае редица български песни, 
на които правят обработка и други музиканти. 
В този албум на Боя пеят чужденки, които пеят 
много хубаво български фолклор на български 
език и от него една от първите песни, които ми 
направи впечатление е Митро ле, Митро /пее/.  
Тя е много известна, може би е една от първите 

известни, която така… ми се наби в съзнанието 
и се научих после да я пея с приятели, като аз 
свирих на перкусии доста. Събирахме се и си 
пеем тази песен, после покрай нея други и така. 
В един момент покрай фестивалите се засякох 
с едни приятелки, които пеят също, Бояна и 
Калина. 

Като става въпрос за автентичен български 
фолклор нищо не можем да искаме от България, 
освен някой на живо да ти изпълни нещо. 
Записите са опорочени и има много гадни 
обработки, които въобще не стават. Може би 
съм дал на безценица и съм изхвърлил стотици 
плочи, грамофонни плочи, защото в тях няма 
почти нищо. Това е най-добрият начин да чуем 
какво е това нещо български фолклор и какво 
е било, защото не знам дали тогава много 
чужденци са идвали в България по онова време 
с добра апаратура. Тоя автентичен български 
фолклор единствено и само чрез чужденците, 
които са идвали в България е записван. По-
късно с годините тези неща се връщат в Европа, 
в България, публикуват се в интернет, в торенти, 
хората стигат до тях и чуваме неща, които имат 
стойност и не са обработени, не са минали 
през този комунистически филтър, който прави 
музиката все едно е овална и красива форма. 

Лорина: А насочени ли сте специално към 
някоя фолклорна област или просто автентичен 
фолклор от всички области на България?

Георги: На мен ми харесва там където фолклора 
е по-запазен, с автентично, по-древно звучене, 
има по-малко обработка и където е жив. Това 
са планинските области в южна и югозападна 
България. Там все още толкова обработки няма. 
По едно време ходихме по селски събори, 
където се пеят и свирят песни, така както е било 
в миналото и това има съвсем друго звучене, от 
това което сега се поднася по радио, телевизия и 
медии. Иначе наистина, както каза Влади, това 
което западните изследователи на фолклора са 
записали, то е най-ценното, но за съжаление 
не при нас. Буквално някои неща са записи от 
полето. Имало е работни песни, включително на 
сборове, на домашни събирания, на трапези, по 
случаи на ритуали, на празници. Тогава, когато 

тази музика е влизала в действие, защото тя 
не е „айде свири сега“, тя се е свирила, когато 
има защо - сватба ли ще е, кръщене ли ще е, 
нещо друго ли ще е, празник ли ще е някакъв 
друг. Тя е била част от живота на хората и тогава 
всъщност е свирена по този начин, който ние 
сега, от няколко години заедно звучим. Сега 
комерсиалното звучене така прави това нещо 
да е по-лъскаво, да е по-еднакво в звученето и 
не толкова богато.

Влади: Във фолклора специално всяка песен 
е една различна история, която е преживяна, 
никой не е измислил това за да спечели пари и 
да си купи кола и вила. По-скоро всяка песен е 
изстрадана и хората са я пели, когато нещо се 
е случило. Те са видели какво се е случило. Те са 
изпели и това силно чувство към тая музика и тая 
история просто докосва и други и те искат да я 
пеят също само заради силата на историята и 
силата на мелодията и ритъма на инструмента, 
с който се свири. Така е имало наслагване на 
енергия, която е много силна. 

Георги: И е било много богато, защото всяка 
махала в селото си е имала нещо индивидуално 
от свои песни, както и приказки. Всяко село си 
е имало свои характерни песни, както и носии 
и така цялото богатство на България е било 
неописуемо. 

Лорина: И вие запазвате сега това богатство? 

Влади: Не, ние спасяваме сега малки трошички, 
които се опитваме да ги накараме да станат.

Порина: А как събирате песните?

Влади: Ние така, от тия различните записи от 
хора.

Георги: С приятели, като песните се предават от 
приятел на приятел. Може и от интернет, но най-
лесно и близо ни достигат от селцето, ако има 
такива събори, където да съберем информация 
или като се съберем с някой приятел, който 
свири такава песен, която ти харесва, ти я 
научаваш директно, както на времето е било. 

Лорина: А от възрастни хора?

Георги: Ами да, също е добре и от възрастни 

хора. Аз едно време ходих по селата и където има 
събори ги записвах с диктофона, стари певици 
и певци. И пак е хубаво. И те казват, споделят, 
за това, че децата, внуците, всички заминаха за 
София, за чужбина, никой не се интересува от 
тея песни и се радват да ти изпеят нещо.

Димитър: На мен ми харесва философията. 
Аз пък виждам много философия, тъй както 
индийците имат йога, така и в българския 
фолклор всяко нещо е преживяна история. 
Всяка една песен има някаква мъдрост в нея. 
Някой нещо е преживял и нещо иска да каже 
на бъдещите поколения. Като се загледаш в 
текстовете и там за съжаление също забелязвам, 
че има текстове, които са прочетени, но не 
са разбрани и в българския фолклор всеки 
добавя нещо и виждаш как изглежда все едно 
някой нещо е залепил. Някои текстове са много 
дълбоки и за да ги разбереш трябва малко да се 
замислиш и се вижда как някой изобщо не се е 
замислил и е залепнал нещо друго върху текста, 
което абсолютно няма нищо общо с истинския 
смисъл. По тоя начин се пишат доста песни. То 
понеже в половината песен се говори за едно, 
ако се замислиш, а в другата половина за нещо 
съвсем различно. Поне някаква част да се 
запази от този фолклор за хората, които имат 
някакви търсения. За тях поне някаква частица, 
не може да се запази всичко.

На времето хората се пеели постоянно! От сутрин 
до вечер – една песен се пее като се отива на 
работа, друга се пее като се връщаш, трета се 
пее като си там. Всичко е било традиции. 

Георги: Всичко е за момента. Не можеш 
сутринта да пееш песен, която е за вечер.

Димитър: Всичко това е изгубено. 

Георги: Сега последните стари хора ги има. 
Може би все още ги има, но в нашето поколение 
е разковничето дали нещо ще се запази или ще 
изчезне. 
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