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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.“  
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Узунджово, община Хасково      Дата: 20.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Празника Игнажден и кулинарна изложба 

Описание на проблема: Игнажден е празник, който датира от много стари времена. Има такава повеля, че 

какъвто човек влезе пръв в дома ти (лош, добронамерен, скъперник), в такава посока ще ти премине годината. В 

този ден не бива да се изнасят огън, жито и др., защото берекета от къщата се изнасял така.  

 Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Групата реши да отбележи 

празника като организира кулинарна изложба с награди. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  На Игнажден да се организира и 

проведе кулинарна изложба за жителите на селото без ограничения за видовете ястия и начина на приготвянето 

им. 

Ангажирани лица: Тянка Делчева и Анастасия Георгиева 

Предприети действия: На 20.12.2015г. се проведе кулинарна изложба. Имаше много и разнообразни ястия, 

пити, сладкиши. Бяхо отсъдени три първи места и на победителите бяха раздадени награди. Победителките в 

изложбата споделиха рецептите за своите специалитети. Всички ястия от изложбата бяха раздадени на 

присъстващите на празника. 

Постигнти резултати: Проведената кулинарна изложба от една страна допринесе за съхраняването на 

българските традиции чрез представянето на празника Игнажден и повелите, свързани с него, а от друга страна 

допринесе за сплотяването на ГСС. 

 

Дата: 22.12.2015 г. 

Изготвил: Танка Краева 
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