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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 21.01.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Отбелязване на Бабинден – деня на родилната помощ 

Описание на проблема: Запазването и предаването на традициите е от изключително значение за съхраняването 

на българските бит и култура.В село Динево живеят много малди хора, представители на различни етнически 

групи, които не познават добре старите традиции. Ето защо ГСС реши да отпразнува Бабинден – деня на 

родилната помощ.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Участниците в групата взеха 

решение да организират отбелязването на Бабинден, да поканят жителите на Динево и да ги запознаят с обичая  

„подливане на вода“. Различните части от представянето на традициите беше разпределено между участниците 

в ГСС. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се пресъздаде обичая „подливане 

на вода“ на Бабинден, за да може младите да научат повече за българските традиции и обичаи и почитта, която 

предците ни са имали към „бабите“, които са помагали при израждането на децата. 

Ангажирани лица: всички членове на ГСС 

Предприети действия:  ГСС организира отбелязването на Бабинден на 21.01.2016г. На празненството бяха 

поканени всички жители на село Динево. 

Постигнти резултати:  Пресъздаването на един от българските обичаи, а именно „подливане на вода“ на 

Бабинден допринесе за съхраняването на българските бит и култура и предаването им на младото поколение. 

 

Дата: 23.01.2016 г.     

Изготвил: Красимира Колева 
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