
                   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.“ 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково     Дата: 21.01.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Бабинден“ 

 

Описание на проблема: Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на бабите –

жените, които помагали при раждането на младите булки и невести. Обредността през този ден е 

подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит и уважение към възрастните жени. В ГСС 

участват много баби, поради което групата реши да отбележи подобаващо празника и да 

засвидетелства почитта си към възрастните жени.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: ГСС обсъди как да 

протече отбелязването на Бабинден тази година. Всички се обединиха около пресъздаването на обичая 

„подливане на вода“. Избрани бяха и главните действащи лица – най-младата родилка Христина 

Бончева и медицинската сестра от село Войводово - Василка Димова. Членове на ГСС предложиха да 

приготвят баници, пити, сладкиши, с които да се почерпим в читалището след пресъздаване на обичая. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС да отбележи Бабинден 

чрез пресъздаване на обичая „подливане на вода“ и организиране на тържество в читалището. 

Ангажирани лица: Светла Севова, Василка Димова, Христина Бончева  и Таня Костова 

Предприети действия: На 21 януари с традиционни обреди и обичаи жените от с. Войводово чествахме 

Бабинден. По стар стил, млади и възрастни войводовки се събрахме в читалището да отпразнуваме 

деня на родилната помощ.Традициите на този празник се предават от поколения наред и тази година 

празника се отбеляза с обреди, в които участваха най-младата родилка в селото – Христина Бончева, а в 

ролята на акушерка беше нашата мед. Сестра – Василка Димова. С поздрав към всички жени, празника 

откри читалищната секретарка Светлана Севова. Жените от ГСС бяха приготвили пити, баници и 

сладкиши. Пресъздадохме обичая като най-младата майка поля вода на бабата-акушерка, за да си 

измие ръцете, след което я дари с пешкир. Бабата избърса ръцете си в полата на Христина за 

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.“ 

плодовитост и здраве и я закичи с китка здравец. Младите момичета дариха бабата с кърпи, чорапи и 

др. След пресъздаване на обичая всички се повеселихме с песни и танци. 

Постигнти резултати: ГСС проведе меропиятие, с което допринесе за съхраняването и 

пресъздаването на традициите в селото, а също така и засвидетелстване на почит към възрастните 

жени. 

Дата: 25.01.2016г.       Изготвил: Светлана Севова 
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