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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 15.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Български народни обичаи за Рождество Христово” 

Описание на проблема: Съхраняването на българските традиции и предаването им на младите е сред 

основните задължения на възрастните хора. Във всеки край на България празниците се честват по различен 

начин, което е основна причина за богатството и разнообразието на традициите ни.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Всяка година 

участниците в ГСС организират тържество по случай големия християнски празник Рождество Христово. 

Тази година членовете на ГСС имат желание да разнообразят обичайната си програма като поканят гости от 

друго населено място, които да представят обичаи и традиции от техния роден край. Така ще се получи 

обмен между двете групи, а гостите на тържеството ще се запознаят с богатсвтата на бългаските фолклор и 

традиции. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС планира да проведе 

тържество по случай Рождество Христово на 15.12.2015г. в залата на читалището. За организирането и 

провеждането на празника ще бъдат отговорни всички членове на групата. Съставена беше богата програма 

за празника. Тази година ГСС реши да покани като гости на тържеството по случай Коледа представители на 

пенсионерски клуб от град Крън, община Казанлък, област Стара Загора.  

Ангажирани лица: Мария Попиванова, Бинка Калинова, Донка Кожухарова и всчики участници в ГСС 

Предприети действия: На 15.12.2015 г. се състоя тържество по случай предстоящия хриситиянски празник 

Рождество Христово със следната програма: 

 Изпълнение на песни във връзка с посрешане на Бъдни вечер и Коледа – „Тиха нощ, свята нощ“, 

„Стани нине, госодине“, „Ой Коледо, мой Коледо“, „Мамо, снежец заваляло“ и др.; 

 Изпълнение на стихотворението „Бъдник“ от Елин Пелин под формата на песен с музиката на Донка 

Кожухарова; 

 Изпълнение на хумористична сценка за отношенията между свекърви, снахи и дъщери; 

 Запознаване на гостите с хасковоския диалект със закачката „Пенсионера – касабалия“; 

 Изпълнение на „Извора на Белоногата“ – председател на ПК от гр. Крън; 

 Изпълнение на обработени песни на триглас от гостите от гр. Крън; 
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 Програмата завърши с „Елхови лес – твоите елхи на Рождество на нас създават тържество“. 

Постигнти резултати:  

1. Гостите на тържеството се запознаха с традициите на ГСС от град Хасково за отбелязване на 

Рождество Христово; 

2. Участниците в ГСС научиха повече за фолклора и традицииите в град Крън. 

3. С проведеното тържество ГСС допринесе за запазването на българските традиции за отбелязването 

на Рождество Христово. 

 

Дата: 20.12.2015 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 
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