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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Каснаково, община Димитровград     Дата: 21.01.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Бабинден – ритуал „Подливане“ 

Описание на проблема:  Самодейци и живеещи в село Каснаково майки и баби отпразнувахме празника 

Бабинден в заведение „Веда“ в селото. Присъстваха 37 баби, майки и деца, родени през 2014 и 2015г. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Младата майка Росица Петева 

извърши традиционния български ритуал „Подливане“ на бившата акушерка Петрана Атанасова с пожелание „Да 

се раждат повече млади сили на родината“. Акушерката пожела „Колкото пръски вода, толкова деца през 

годината“ и здраве на всички присъстващи. Гост на тържеството беше г-н Тодор Атанасов, кмет на село 

Каснаково. Пожела ни здраве и винаги така да продължаване традициите в селото.  

На двегодишната Пламея акушерката Петрана Атанасова даде шапчижа с паричка, вързана с червен конец и 

върза на ръчичката на детето червен конец против уроки и зли очи. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да продължават да се организират 

мероприятия и да се продължават традициите в село Каснаково. 

Ангажирани лица: всички участници в ГСС 

Предприети действия: Организиране на тържество по случай бабинден и пресъздаване на ритуала „Подливане“.  

Постигнати резултати: Всички присъстващи бяха доволни от празника и си пожелахме все повече хора да 

въвличаме в съхраняването на българските традиции и пресъздаването на българските обичаи. 

 

Дата: 25.01.2016г.      

Изготвили: Илиана Михова и Чонка Господинова 


