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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Каснаково, община Димитровград      Дата: 23.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Поддържане на традициите в село Каснаково за отбелязване на Коледа  

Описание на проблема:  Коледа е един от най-светлите християнски празници и повод възрастни и деца да се 

съберат в селото ни и да празнуват заедно. Подобни празници от една страна сплотяват жителите на селото, а от 

друга допринасят за предаването на традициите, характерни за нашия край на по-младите. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: от няколко месеца в селото и в 

ГСС се обсъждат предстоящите Коледни празници и как може да съберем заедно всички жители на селото, каква 

програма да подготвим, така че да е интересна за всички. След обсъждане в ГСС бе взето решение в селото да се 

проведе празненство по повод Коледа със следната програма: 

 Коледна трапеза – изложба на обредни хлябове, сладки и постни ястия, приготвени от жители на селото; 

 Изпълнение на Коледни песни от групата за автентичен фолклор в селото; 

 Дядо Коледа и Снежанка раздават подаръци на децата; 

 Запалване на светлините на Коледното дърво на центъра на селото. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всеки от участниците в групата се 

ангажира с участието в програмата за отелязване на Коледа, като пое част от организацията и приготовленията за 

празника. 

Ангажирани лица: Цялата група, кметство Каснаково, читалището в селото и жителите на Каснаково 

Предприети действия: На 23.12.2015г. се проведе тържеството по повод предстоящия празник – Коледа. 

Кметство Каснаково съдейства за организирането на Коледната трапеза и запалването на светлините на 

Коледното дърво. Главни действащи лица бяха Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата, които обикаляха по 

домовете и раздаваха подаръци на децата. След приключване на Коледната трапеза част от обредните ястия и 

хлябове бяха дарени на настанените в Кризисен център за жертви на домашно насилие в Димитровград. 

Постигнати резултати: Всички жители на село Каснаково и най-вече децата останаха много доволни от 

организираното тържество. То допринесе за съхраняване на традициите в родния ни край. 

Дата: 05.01.2016г.      Изготвили: Илиана Михова и Чонка Господинова 


