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„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 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 16.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Мартеница бяла и червена – символ на здраве и любов” 

Описание на проблема: На този ден всички в България се кичат с мартеници. Пожеланията са: „Живи и 

здрави, бели и червени като мартеницата!“. Единствено в България съществува този обичай. Една от 

легендите гласи, че гълъб пренасящ любовно писмо, бил ранен и с кръвта си оцветил конеца, който 

задържал писмото към крачето му. Така с писмото момичето получило първата мартеница.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Участничка в ГСС 

предложи жени от групата да доведат своите внуци и заедно да изработим мартеници. По този начин ще 

предадем на нашите наследници традицията за ръчно изработване на мартениците. Друг член на ГСС 

предложи на 01 март, който е и ден на самодееца, да поканим в ГСС децата от детска градина „Иглика“ и да 

ги закичим с ръчно направените мартеници, да подготвим кратка програма за тях. За целта всички ще сме 

облечени в тракийски народни носии. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС взе решение да се събере 

няколко дни преди 1 март, за да изработи мартеници заедно с внуци на членове от групата. Всеки сам ще 

носи материали за изработването на мартениците. На 01 март ще организираме среща между ГСС и децата 

от детска градина „Иглика“. 

Ангажирани лица: всички от ГСС с отговорник Бинка Калинова 

Предприети действия: Жени от нашата ГСС изработиха ръчно мартеници. Имаше Пижо и Пенда, цървулки, 

пумпали и най-различни цветя – бели и червени. Кичка и внучката й нанизаха мъниста, а Росето и внучката 

й усукаха бял и червен конец и направиха гривни. 

Постигнти резултати:  Посетиха ни децаот детска градина „Иглика“, град Хасково. На тях закичихме 

изработените мартеници, а децата пяха и казаха стихотворения за Баба Марта. Ние на свой ред също 

попяхме. Избрахме за тях песен за мама. Така напомнихме за приближаващия 8-ми март – ден на жената и 

майката. 

Дата: 07.01.2016 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 
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