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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград      Дата: 07.11.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Народните будители, тяхната всеотдайност и родолюбива дейност 

 

Описание на проблема:  НЧ „Просвета” 1921 с. Злато поле, отбелязва дванадесет години подред Районен празник 

„Поклон будители народни”. Празник посветен на българските будители, които за съжаление голяма част от 

децата и подрастващото поколение не познават и не знаят какви са техните приноси за развитието на 

българската култура и ценности. Именно за това всяка година на първи ноември, напомняме на децата за този 

празник, за да знаят кои са Паисий Хилендарски, Св.Св. Кирил и Методий, Софроний Врачански, Найден Геров, 

Неофит Рилски и още много други будители .   

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тенчо Тенчев предложи 

празника да се отбележи на 07.11.2015/събота/ заради балотажа за кмет на населено място, който ще е се 

проведе на първи ноември. Предложи да се поканят гостуващи колективи от селата Долно Белево и Брод с 

техните ГСС да се включат в програмата. Детската фолклорна група, Групата за автентичен фолклор и детската 

художествена група  към читалището в Злато поле да подготвят рецитали и песни. Да се покани народния 

изпълнител Петър Георгиев, който да се включи в програмата. Да се изготвят грамоти за участие за всички 

участници. Да се поканят местните поети Демир Демирев и Ради Геренев, за да прочетат няколко свои стихове. 

На срещата присъстваха Антония Филева – представител на „Х&Д Джендър Преспективи, Иван Тенчев – кмет на с. 

Злато поле, Илийчо Илиев – председател на читалище с. Долно Белево и Марина Христова – секретар на 

читалището в с. Долно Белево, Славея Митева- секретар на читалището в с. Брод, Демир Демирев и Ради Геренев 

– поети от Злато поле. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Планира се да се подготви сценарий за провеждането на 

празника на народните будители, изготвяне на грамоти за участие на всички участници в програмата, изготвяне 

на рецитал от Детска художествена група към читалището в Злато поле, фолклорни песни от Групата за 

автентичен фолклор при читалището ни и патриотични песни от ГСС с. Долно Белево и Брод, Петър Георгиев и 

Тенчо Тенчев да изпълнят народни песни.  

Ангажирани лица: Тенчо Тенев – наставник на ГСС 

Предприети действия: На 07.11. /събота / ГСС, НЧ „Просвета”1921 с.Злато поле, КП „Златица” и Кметство с. Злато 

поле проведоха Районен празник „Поклон будители народни”. Участие в празника взеха ДФГ „Златополче”, Група 
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за автентичен фолклор „Златица” и Тенчо Тенчев към читалището в с. Злато поле, ГСС  и самодейци от селата Д. 

Белево и Брод, поетите Д. Демирев и Р. Геренев от Злато поле и народние изпълнител П. Георгиев от Долна 

Оряховица.  

Постигнати резултати:  Всички присъстващи си спомниха за големите наши будители, научиха интересни 

факти около самите тях и техните велики постижения. Сигурни сме, че с този празник успяхме да повдигнем духа 

на всички и те са се почувствали горди, че са потомци на тези велики народни будители. 

 

Дата: 11.11.2015г. 

Изготвил: Тенчо Златков Тенчев    

                       


