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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Брод, община Димитровград         Дата: 25.02.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Пролетен празник,свързан със завързване на мартеници на тема „Баба Марта 

бързала,  мартеници вързала“ 

Описание на проблема: С Баба Марта и месец март се свързват популярни обичаи, посветени на идващата 

пролет. На 1 март се закичваме с мартеници в бяло и червено. Когато дойдат първите щъркели се свалят и 

закачат на плодни дръвчета или се слагат под камък .Според обичаят се гадае каква ще е годината – добра или 

лоша. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: На 25 февруари групата се 

събра да обсъди подготовката и провеждането на празника. Марияна Вълева информира групата за традициите 

по повод Баба Марта в родното ни село. Недялка Делчева предложи да влезе в ролята на Баба Марта и да 

раздаде мартеници на деца от региона. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата прие предложението на 

Н.Делчева и реши да се изработят мартеници, които Баба Марта да раздаде на децата от училище в 

Симеоновград и две детски градини в Димитровград ,както  и лакомства за празника. 

 

Ангажирани лица: Всички членове на групата, Н Делчева – в ролята на Баба Марта. 

 

Предприети действия: Закупуване на прежда за мартеници и лакомства за децата. Изработване на мартеници и 

разучаване на  легендата за произхода на мартеницата. Посещение на избраните места.  

 

Постигнти резултати: Посещенията на Баба Марта при децата допринесе за съхраняването на традицията и 

обичая.Тя завърза на деца и дървета матреници и пожела да са бели и червени, защото белият цвят е символ на 

дълголетие, а червеният – на здраве. Децата обещаха да свалят мартениците според обичая, когато видят първия 

щъркел.Те поздравиха Баба Марта с песнички и танци. 

 

Дата: 02.03.2015г.     Изготвили: Славейка Митева и Марияна Вълева 


