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Протокол от среща на ГСС 

 

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

 

Дискутиран проблем/тема:  Отбелязване на Бабинден 

Описание на проблема:  Важно е в малките населени места да се съхраняват традициите. Една типично българска 

традиция е отдаването на почит на възрастната жена, която е бабувала при раждането на бебетата. На Бабинден 

празнуват всички жени, които са раждали и на които е позволено да се почерпят и да се повеселят. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Най-напред беше обсъдено 

мястото, където да се проведе ритуала. После се обсъди формата, под която да се проведе. Стоянка Райкова 

предложи всички жени да приготвят вкъщи баници, сладки и други неща за почерпка на празника. 

Предложението бе прието. Освен това бе решено да се представи обичая „бабуване“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: 

• Да се проведе празник Бабинден на 21.01.2016г.; 

• Празникът да се проведе в залата на читалището, участниците в ГСС да приготвят баници и сладки за 

почерпка; 

• Да се представи обичая „бабуване“. 

Ангажирани лица: Танка Митева, Калин Радев, Кимка Вълчева, Иванка Мамолова, Радка Грозева, Руска Митева.  

Предприети действия: Проведени четири репетиции на обичая „бабуване“. Хората от селото бяха уведомени за 

събитието  и поканени на празника. 

Постигнати резултати:  Емоционално настроение по време на празника. Младите хора се запознаха с начина 

на празнуване на Бабинден в миналото. Показано уважение и съхранение на старите народни традиции.  

Дата: 22.01.2016 г. 

Изготвил: Тотка Стефанова Григорова  


