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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 12.11.2015 година  

Дискутиран проблем/тема: Забележителности в родния край и местни обичаи и традиции, 

Народни носии в Родопския и Тракийския край 

 

Описание на проблема:. Народните обичаи и традиции, народните облекла са били неизменна 

част от бита на българите и е важно да ги помним, за да не забравяме корените си. Само 

познавайки миналото и традициите на народа ни ще можем да вървим с гордо изправена глава 

към бъдещето.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Част от 

членовете на ГСС изявиха желание да научат повече за забележителностите в област Хасково, за 

местните традиции и обичаи, за народните носии от родопския и тракийския край. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се проведе беседа 

по темата, както и да се посетят културни обекти в област Хасково. 

Ангажирани лица: цялата ГСС 

Предприети действия:  

 
С голям интерес участниците изслушаха разказа на Илка за народните носии. И наистина, както 

възкликва един френски пътешественик, народната носия на българите е забележителна. 

Възрастен англичанин, гледайки носиите в Етнографски музей, без да откъсва поглед от тях, 

възкликва: „Красота! Съвършенство”… Всички ние си спомняме, че нашите баби и дядовци са 

били облечени с тях, макар че сега те се намират като експонати само в музеите. Илка, Петронка, 

Жечка,Надка споделиха, че такива носии все още се пазят в селата и малките градчета, грижливо 
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скътани в писани ракли и долапи, предавани от майка на дъщеря, от баба на внучка. Илка ни 

разказа, че всяка носия, била тя женска или мъжка, издава възрастта, професията, семейното, 

материалното и социалното положение на притежателя й, дали е за делник или празник, за 

топлото лято или лютата зима. Това зависи от вида и качеството на тъканите, богатството на 

украсите и бродерията. 

             
 

Значение имат както начина на забраждане при жените, така и металът, от който са измайсторени 

накитите - пендари, нанизи, гривни, обеци, пафти, чапрази. Петронка разказа, че косите на 

девойките не се криели под забрадка, а се сплитали на плитки и ги красели живи цветя. Чорапи -

бели и пъстри, калци и кожени цървули, а в края на 19-и век вече и меки пантофки носели жените 

на краката. От допълнените разкази на други участници разбрахме, че според носията за мъжете 

по българските земи галено ги наричали „белодрешковци” и „чернодрешковци”. Научихме, че по- 

старинна е белодрешната носия, ушита ръчно от бяла вълнена материя. Характерна е за Северна 

България. В това се убедихме при посещението на историческия музей.  /снимки на носии/ 

                     

  

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/


                              Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                                 
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България.“ www.ngogrants.bg 

Видяхме и чернодрешната носия, характерна и за нашия край, цветните конци, с които е съшита и 

обточена с гайтани. Костюмите се отличаваха с пояса от червени тонове, връхния ямурлук с гугла 

и неизменния овчи калпак. Райна и Радко, а и всички ние, не можехме да откъснем очи от 

красотата и изяществото на женските носии, от невероятните багри и шарки по тях. Убедихме се 

колко сръчни са били родопчанките, с какъв финес са изработвали и то ръчно цялата тази 

ненадмината, типично българска красота, умело вплетена или избродирана в красиво 

изработените свои дрехи.  

         

Гледайки тези толкова много, разнообразни, красиви носии ние сякаш виждахме вложените в тях 

чувства, емоции, вярата, възприятията за света на притежателите им. Те просто бяха ненадминати 

и прекрасни! За всеки от нас оживя миналото, но най- емоционални бяха Радко, Райна, Недялка 

Пейчева, Жечка. 

 

Постигнати резултати: Посещението на Историческия музей в Харманли обогати знанията на 

участниците в ГСС за българските традиции и обичай, за българските народни носии. Срещата 

приповдигна духа на всички в групата и ни накара даж се чувстваме горди, че см българи. 

 

Дата: 19.11. 2015 година     

Изготвили: Мария Райчева и Надка Георгиева 
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