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1. Обработка на коноп 

1.1. Описание на занаята 

Конопът е едно от най-старите културни лико - влакнодайни растения. Отглежда 

се заради влакното, а от семената му се използват за добиване на масло. 

Конопеното влакно е много здраво и издръжливо на гниене във вода. Сортовете 

коноп са регистрирани и се отглеждат като обикновена полска култура в страните от 

ЕС, Канада, Китай и Русия. Съгласно законодателството на тези страни, когато 

количеството ТХК /тетрахидроканабинол/ в конопа не превишава 0,2% културата не 

се отнася към съдържащите наркотични вещества и се култивира без всякакви 

ограничения. Института по конопа в Украйна в един от водещите организации в 

световен мащаб, той е сключил лицензионно споразумение с Френската федерация 

на производителите и преработвателите на коноп, на която са предоставени 

ексклузивни права на някой от сортовете. И днес посевите с тези сортове в Европа 

заемат много по-голяма площ, отколкото в Украйна. Същото се отнася и за Русия, 

където украинските сортове заемат 70% от площите с коноп. А сега и в Украйна вече 

вярват във възраждането на тази култура. В България отглеждането на коноп е 

регламентирано с НАРЕДБА № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за 

семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на 

конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на ТХК.   

1.2. История на занаята 

Според разказите, в средата на миналия век хората са използвали и лен за 

направата на платове. Културaтa обаче расте много ниско и отглеждането и е по-

неизгодно. Конопът, в срaвнение, е по-висок и дава повече материал необходим за 

изрaботкaтa нa тъкани. След идването на комунизма, в стопанството хората сa били 

принудени да садят само лен и от него да извличат влакна. По думите на 

възрастните хора товa е сложнa процедурата и в двaтa случaя, но конопът със своя 

по-голям количествен потенциaл се окaзвa по-добрия избор. В района на община 

Кюстендил коноп се е отглеждал най-вече в селата около река Струма. В село 

Раждавица, почти в всяка стара къща, могат да се намерят уреди за обработка на 
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коноп , останали от миналия век. 

               

 

1.3. Материали и подготовка 

В България от коноп сa извличали нишки. За направата на влакна от гръстниците 

вадели първо мъжките (бели) растения. Навързвали ги на снопчета от по 20-ина 

стръка и ги накисвали във вода. За целта край реките отбивали специални корита, 

където течението да не е така буйно. Там стъблата престоявали около две седмици. 

След това се отмивали на реката, процес в който се отделяли рaзлични части на 

растението. Останалото, бяло на цвят, било самото влакно, прикрепено към 

стъблата. Въпросните стъбла се наричали паздерки и служели основно за подпалки 

през зимата. След прибирането по къщите стъблата се оставяли на слънце, 

подредени под формата на палатки. Така съхнели  през деня.  
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   След това в горещо време започвала обработка на ръка и като стръковете се 

смачквали с дървена бияч във формата на къс меч и с четка с дълги и гъсти зъби се 

отделяла прежда  т.е. повесмо. Автоматизирано това е правено с помоща на са  

помощта на мелица. Последното устройство служело за отделяне на влакната от 

стъблата. Този процес не отнемал много труд и време (ден-два). Обработката 

продължавала с помощта на ръчен дарак. 

Получавало се гладко и здраво чисто бяло 

повесмо.  

По-късите влакна били отпадъчен коноп с 

по-ниско качество, който също си имал 

приложения. От него най-вече се тъчели 

платна за чували за транспортиране на 

зърнени храни. 

 

1.4.   Методика на изработване         

 При по-дългите влакна процедурата завършвала с 

ръчно предене на нишка с хурка, най-често зиме. 

Хурката се различава от тази за тъчене на вълна, тя не 

е плоска. Нишката се отличавала с изключителна 

здравина и се използвала за изтъкаването на конопено 

платно, а то отивало за направата на летни дрехи. 

http://fermera.bg/component/k2/item/2786-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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Освен самостоятелно, здравата конопена нишка се използвала за основа при 

тъкането на черги и други вълнени продукти. 

1.5.   Готови изделия и снимки 

Индустриалният коноп (наричан от старите хора в България гръсти) има повече 

от 35 000 приложения – здравословни храни и добавки, натурална козметика, 

медицина, горива, модерни строителни материали, алтернативи на петролни 

продукти, висококачествен текстил, бои и много други приложения, които в почти 

всеки един случай предлагат по-качествена, конкурентна и устойчива алтернатива 

на съществуващите продукти.В световен мащаб конопът се завръща с пълна сила и 

създава нови работни места, като в същото време предлага на клиентите 

качествени, здравословни и отговорни към околната среда продукти.  
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              ... въжета и сандали 

                                     

... от семената - конопено олио                                    ... платове и черги 
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... използва се и в строителството 

 

2. Сарачество 

2.1.  Описание и история на занаята 

Сарачеството е един от най-старите кожообработващи занаяти. Той възниква с 

опитомяването и използването на коня като товарно, ездитно и впрегатно животно. 

Арабската дума сарач означава седло. Седлото служи за пренасяне на товари и за 

езда. Майсторите сарачи изработват впрегатни и ездитни конски принадлежности, 

ремъци, каиши, куфари, чанти, колани, паласки, кобури, щавени цървули и др. Като 

основен материал се използват кожите от едър рогат добитък, овце, кози и свине. 

Сарашкият занаят се е появил през Бронзовата епоха, когато конят вече се е 

използвал като товарно животно.  

Сарачеството в България се развива силно по време на Византийското и 

Османското робства, поради огромните нужди на армиите им.  

След контактите с Европейските държави, в края на 19 в. и началото на 20 в., 
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сарачеството се разширява и доразвива. Сарашкият занаят получава широко 

развитие и популярност в гр. Кюстендил и околностите и градът се превръща във 

признат център на традиционни занаяти, свързани с обработката на кожи. Занаятът 

започнал да се изучава в Сарашко училище за кожени изделия в град Кюстендил, 

третото по ред открито в страната  и в Европа през 1928 г. Първият випуск се 

дипломирал през 1930 г. 

През 1925г. е открито първото в Европа сарашко училище за кожени изделия в гр. 

Шумен, като център на традиционното сарачество и седларство в страната. 

Училището съществува до 1956г.  

Второто училище е открито в гр. Берковица през 1926г., закрито е през 1928г.  

и следващото училище е откритото през 1928г. в град Кюстендил.  

До 1960г. почти всички занаятчийски училища в България за закрити. 

През 1933г. в България са действали сарашки занаятчийски предприятия 

(работилници) със 131 642 майстори, калфи и чираци, от които 64 747 са били 

еднолични. Това е най-високият ръст в сарачеството до 9 септември 1944 г.  

Горната историческа справка е взета от БАН- 1982г. от кн. „Сарашкият занаят в България. Историко- 

географско изследване”. 

За да се изучи сарашкият занаят, се изисква време и търпение. Сарачеството е 

символ на ръчния труд и ще се запази като бутиков занаят. 

Три са разновидностите на занаята: седларство-изработване на ездитни и товарни 

седла (самари); хамутчийство - изработване на ремъчните принадлежности за 

впрягане на коне, магарета, мулета и камили – юзди, оглавници, хамути и др.; 

тапицерство - обшиване на седлата с омекотяващи материали - подплънки от 

слама, вълна и др. Самара е вид седло, с което се пренасят дърва или сено 

 Като раздел от сарачеството се явява Чехларството (папукчийството) – 

производство на обувки и цървули. 

Извън обсега на този занаят остават: кожарството (обработката на суровите кожи до 

краен продукт), дрехарството, тапицерството, изработване на други кожени изделия 

като чанти, куфари, портфейли, калъфи и други. 

През втората половина на миналия век сарачеството запада, поради непрестижност 
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на занаята, дълъг срок на обучение и ниско заплащане. 

 

 

 

2.2. Материали и подготовка на метериалите 

Основен материал са кожите от едър рогат добитък, овце, кози, свине.  

Сарачите използували като материал обикновено добре обработена телешка кожа, 

поради нейната здравина и гъвкавост. 

Кожата предварително е обработена /щавена/, за да добие подходящ за 

изработване на изделията вид – телешки бокс, свински и овчи кожи. Процесът на 

щавенето преминава през няколко етапа. Най-напред се киснат в чиста вода, за да 

се отпуснат, след което се лешат, остъргват се със специален нож, насоляват се с 

трици или брашно и се потапят за престояване в солена вода. Ощавените кожи се 

изтеглят на теглич, който представлява металическа плочка, закрепена върху 

дървен триножник. По този начин кожите придобиват първоначалните си размери. 

Обработката на дебели кожи от едър рогат добитък става след продължително 
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престояване във варов разтвор при многократно изпиране и при продължително 

дъбене. Извършва се с помощта на едри и груби съоръжения, разположени в 

дворове, обикновено близо до река. 

Приложението на обработените кожи е предмет на няколко специализирани занаята, 

значително развити в миналите векове /ХVIII и ХIХ/ Видно място заемат 

сарачеството  /седла, ремъци, юзди, юлари, хамути и цървули/, чехларството /шити 

кожени мъжки и женски обувки/, кожухарството /дрехи и подплати/, Калъпчийството 

/шапкарство/.  

 При сарачеството се използват  и допълнителни материали  за усраса и декорация - 

кече, дървета за хамутите, сарашки конци, зебло, ръженица, бои, лепила, катран и 

други. За декорация се използват металически гайки, халки, бурмалии гердани, 

разноцветни пулове, червени пискюли, металически огледала, звънчета и др., които 

са били използвани още в древността. Наред с декоративното си предназначение, 

те имат и защитна функция - предпазват коня от уроки и магии. В украсата на 

конските принадлежности се отразява обичта и преклонението на българина към 

конете. В по-ново време за украсата на кожени изделия се прилагат метален обков, 

ципове, копчета и др. 

 

2.3. Методика на изработване 

Изработването на едно сарашко изделие започва с подготовката на шаблони. 

Следва разкрояване на материала по определените шаблони, като се спазват 

надмерките. Последващите операции са подлепване, пробиване на дупки с 

подходящите пробивни инструменти /специално ръчно изработено профилно шило, 

или с бургия/ и прокарване на улеи за шевовете. Използва се подходяща работна 

маса – тезгях. Шиенето се извършва със специални игли по маркираните дупки и 

канали. Убиват се всички остри ръбове и в последствие изделието може да се 

байцва и боядиса в изискуем от клиента цвят. Това се прави и с цел да не старее 

кожата. 
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2.4. Готови изделия и снимки 

Сарашкият занаят обхваща направата на изделия от кожи: 

 Амуниции за коне, магарета, крави, волове, биволи, кози, кучета и други; 

 Ловни принадлежности: ремъци, патрондаши, калъфи за бойни и ловни пушки, 

чанти, раници и др.; 

 Калъфи за ножове, саби, ками, мачете и др.; 

 Калъфи за различни прибори и инструменти; 

 Колани за музикални инструменти – акордеони, китари, мандолини и др.; 

 Мъжки и дамски колани, портфейли, чанти, куфари, ключодържатели и др.; 

 Палатки, покривала за коли и др. 
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        Колани, раменни и поясни кобури за пистолети       

 

Ловни аксесоари, патрондаши, ремъци и калъфи за ловни пушки и карабини. Калъфи за различни 

видове ножове, ками и мачета. Кожени изделия за кучета - нашийници, нагръдници, наморници и 

http://www.sarach-baigeorgi.com/gallery/image110.png
http://www.sarach-baigeorgi.com/gallery/image31.png
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поводи. 
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3. Хляб и хлебни изделия от лимец 

3.1. Описание и история на продукта 

                Историята на лимеца започва още в дълбока древност - археолози 

твърдят, че тази пшеница е била консумирана преди повече от 15 000 години в 

земите около делтата на река Нил. 

Лимец (Einkorn wheat, Однозернянка) е една от най - старите храни на човечеството. 

Лимецът представлява жито, с което са се изхранвали хората още по времето на 

египетските фараони. Богат на протеини, лимецът представлява изключително 

силен антиоксидант и биопродукт с добри лечебни свойства. Истинска лековита 

храна, повлияваща се сравнително слабо от климатичните условия, при които се 

отглежда. 

Доскоро това растение представляваше интерес предимно за археолозите. Той е 

житно растение от сем. Poaceae род Triticum. В последно време, ведно с желанието 

на хората да се хранят правилно и да живеят здравословно, интересът към лимеца 

се възражда, за да заеме той отново изгубеното си място на трапезата ни, което му 

се полага по право. Пшеницата лимец (на немски Einkorn, на руски однозернянка; в 

превод и двете думи означават "еднозърнеста") може да бъде отнесена както към 

дивите видове пшеница - Triticum boeoticum (или baeoticum), така и към домашните 

форма - Triticum monococcum. Дивите и култивираните форми на растението се 

разглеждат като отделни видове или като подвидове на T. monococcum. Лимецът е 

диплоиден вид на олющената пшеница, с твърда покривна люспа ("husk") и плътно 

положени зърна. Култивираната форма се различава от дивата по това, че , 

семената са по-големи и класовете остават цели при съзряването. 

Лимецът е една от най-рано култивираните форми пшеница. Зърна див лимец са 

открити в разкопки, датиращи от епипалеолита в регион на  Близкия изток, известен 

като Плодородния полумесец. Смята се, че за пръв път лимецът е култивиран около 

7500 г. пр. Хр. в периода на т. нар. Догрънчарски неолит. Изследваните ДНК - 

отпечатъци водят към предположението, че лимецът първоначално е култивиран 



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

близо до Карадаг - област в югоизточна Турция, ъдето са намерени голям брой 

земеделски поселища от споменатата епоха. В по - късни времена - през Бронзовата 

епоха, отглеждането му постепенно е намаляло за сметка на други култури, за да 

сведе до днешното му състояние на реликт - полузабравено растение, почти без 

стопанско значение, отглеждано като регионален вид в Мароко, Турция, страните от 

бивша Югославия и някои планински райони на Франция. Не много далеч от онези 

места - тук, в тракийските могили, археолозите са открили семена то еднозърнест 

лимец. Не случайно наред с имената "Древно жито на фараоните","Последна храна 

на Христос", лимецът се нарича и "Хлябът на траките".. В див вид лимецът може да 

бъде видян на не едно място в Южна България. В югозападните части на страната  

и в източните части на Родопите лимец расте по синорите. 

В някои планински райони в околностите на Кюстендил  се е иизползвал и като 

фураж за селскостопанските животни. Той е култура, която малко зависи от 

климатичните условия, което прави отглеждането му сравнително лесно. 

 

     

3.2.  Материали за изработване 
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Съвременното отглеждане на пшеница за съжаление е свързано и със загуба на 

част от полезните качества на храната. Ето защо лимецът е толкова ценен - 

хранителните качества на неговите зърна са останали непроменени от векове.    

Лимецът има тънко здраво стъбло, високо над метър. Класът му е сбит, а зърното - скрито в 

плътно прилепнали обвивки. 

Лимецът може да вирее на всякъде и във всякакви почви. Той е водоустойчив, 

студоустойчив, почиства почвата и затова вирее добре в планински места. 

Изключително богат е на витамините А, В и Е, белтъчини и минерали - цинк, 

магнезий, манган, фосфор.  

Минералите от своя страна способстват за нормалното физиологично състояние на 

организма. 

Интересен е факта, че съдържанието на цинк в лимеца, произведен в България, е с 

пъти по-голямо от това на лимеца, произведен в други страни. Високото съдържание 

на магнезий пък го прави изключително полезна храна за спортуващи хора и 

особено за страдащите от мускулни травми и разтягания. И не на последно място - 

този вид пшеница се оказва много по-поносим за хора, които иначе проявяват 

непоносимост към глутена и не могат да консумират бяло брашно. 

Няма данни, доказващи вредни ефекти вследствие на консумацията на лимец. 

Лимецът е вид покритосеменна пшеница, която има четири слоя  

обвивки и благодарение на тях съхранява онова, което обикновената пшеница 

загубва още с овършаването. Неговите класове се обелват по специален начин със 

специални машини. 

Лимецът не е лесен за обработка. За да се смелят зърната на брашно, те първо 

трябва да се освободят от твърдите си люспи. 

Най-вероятно не е далеч времето, в което покълналите зърна на лимеца ще бъдат 

определени като суперхраната на бъдещето. 

 

3.3. Метод на изработване 
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Хляб от лимец 

 

„Хлябът на фараоните” се замесва от специален вид жито – лимец, за което се 

твърди, че е старо, колкото и света. 

Първоначално се приготвя закваска, която включва 1 чаша пълнозърнесто брашно и 

1 чаша топла вода, които се смесват и се оставят да престоят 36 часа, като през 

определени интервали от време получената каша се разбърква. 

Приготвя се предварително тесто за хляба, в състава на което влизат 300 г 

пълнозърнесто брашно и 150 мл вода. 

Закваската се разбърква добре с брашното и водата, и се оставя да втасва 

приблизително 8 часа на стайна температура. 

Основно тесто за хляба: 

    400 г брашно от лимец 

    2 ч. л. сол 

    100 мл вода 

Брашното от лимец, солта и водата се прибавят към предварително приготвеното 

тесто и се омесват добре. 

След втасване около час, се изпича. 

3.4.  Готови изделия и снимки 

Смлян, лимецът успешно може да бъде включен в приготвянето на различни видове 

тесто. 

Освен хляб от лимец, с него лесно и бързо могат да се приготвят вкусни палачинки 

или бисквитки, кексове и козунаци, солени и сладки ястия, които ще бъдат не само 

диетични, но и истински имуностимулатори. 
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http://limec-bgagro.bg/news/current/hliab-ot-limec-i-kvas-v-domashni-uslovia/
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