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Проект “Активни граждански общности чрез читалищата в България” – II етап 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНЕ-1873”, с. Брестовица 
 

ФЕСТИВАЛ „БРЕСТОВИЦА – ГРОЗДЕ И ВИНО” 
 

01.08.2011 г. – 30.04.2012 г. 
 

Гражданската инициатива „Фестивал на гроздето и виното” 
бе изведена от местната общност на обществените 
дискусии, за да подпомогне и рекламира земеделските 
производители и местните фирми, занимаващи се с 
традиционния за Брестовица поминък –  лозарство и 
винопроизводство. Фестивалът се проведе на 30 септември 
и 1 октомври 2011 г. – в деня на началото на гроздобера на 
винените сортове. Децата от местното училище подредиха 
изложба с тематични свои рисунки, свързани с виното и 
гроздето. По искане на местни земеделски производители в 
първият фестивален ден се проведе семинар "Добри 
земеделски практики за ефективно стопанство”. Местните 
жители издириха и предоставиха 86 архивни снимки, 

свързани с брестовишкото грозде и вино за уреждане на фотоизложба (награждаването на 
брестовишки жител от Първото Българско Земеделско-Промишлено изложение с подпис от Цар 
Фердинанд от 1882 г.). За фолклорната програма бяха подбрани фолклорни песни и танци, които 
хронологично да водят през всички дейности и ритуали, свързани с грижа за лозето през цялата 
година. Гостите имаха възможност да опитат и закупят продукти от лоза – шара, листа за сърми и 
сладко от грозде. Атракция на фестивала бе работилницата за правене на "сладък суджук" и 
сладко от грозде. 
По време на фестивала бяха изложени на щандове 11 вида посадъчен материал, 26 местни 
земеделски производители договориха на импровизирана борса 2 тона грозде (винени и десертни 
сортове), четирите местни винарски изби предоставяха наливно вино за дегустация и продадоха 1 
тон бутилирано вино. 
Създаденият в рамките на инициативата уебсайт на 
фестивала www.brestovitsa.net предоставя 
възможност да се приемат заявки за изкупуване на 
вино, винено и десертно грозде, посадъчен 
материал и продукти от лоза. 
Фестивалът даде възможност за развитие и 
подобряване на условията за бизнес и лична 
реализация на земеделските стопани и 
насърчаване на местния поминък. В ход е 
подготовката на второто му издание, което ще се 
проведе на 14-15 септември 2012 г. 

Доброволци: 99   

Часове доброволен труд: 422  

Партньори: 7 – Кметство с. Брестовица, една фирма, 4 местни винарски изби и ловно-рибарската 
дружинка в селото.  
 

“По време на фестивала НЧ “Съзнание – 1873” стана средище за разговори и фактор, 
обединяващ усилията на местните власти, винарски изби и частни производители, така че да 

може фестивалът да се превърне в традиция, както и да се разрасне в пазар на гроздето и 
виното.” 

Мария Банджакова, секретар на НЧ “Съзнание – 1873” 

Необходима е подкрепа за надграждане и доразвиване на инициативата. 


