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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград      Дата: 20.01.2016г. 

Дискутиран проблем/тема: Ден на родилната помощ в Злато поле 

Описание на проблема:  На 21 януари българският народ отбелязва Бабинден. Този празник се отбелязва в почит 

на бабата акушерка израждала децата в селото и празник на всички баби. Затова ГСС решихме да организираме 

празнично веселие за всички баби, да им подготвим програма, да направим обичая „Подливане на бабата 

акушерка” и други весели игри. Смятаме, че бабите имат нужда да се повеселят и да разнообразим тяхното 

ежедневие. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тенчо Тенчев- отговорник на 

ГСС предложи да подготви грамоти за най-младите баби през 2015 г. Да се изготвят грамоти за „Най-чаровна 

баба”,”Супер баба”, „Най модерна баба”и не на последно място да се изготви грамота и да се награди най-

възрастната баба, присъствала на празника. Да се закупи подарък на бебето, което се е родило през 2015 година. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Планира се Тенчо Тенчев да изготви грамоти за 

награждаването на бабите, да изготви сценарий за провеждането на празника, да закупи подарък за бебе 2015 

година и да покани всички баби на мероприятието. Да се покани акушарката на селото, за да се пресъздаде 

обичая по подливането. 

Ангажирани лица: Тенчо Тенев – наставник на ГСС, Евгения Филипова- наставник на ГСС 

Предприети действия: на 20.01. /сряда/ от 11.00 часа ГСС се събра пред  ритуалната зала и пресъздадохме 

обичая „Подливане”. За тази цел Траяна Миткова, най-младата майка за 2015 година, подля на акушарката от 

менчето, подаде й сапун да се измие и кърпа да се подсуши. Акушарката на свой ред напръска присъстващите с 

вода с думите „Колкото капки има във водата, толкова деца да се родят през годината, да са бели и червени” . 

След това младата майка по традиция дари акушарката с кърпа и сапун.  

 След като приключи обичая, празникът продължи в ритуалната зала с награждаване на бабите, много 

песни и весели игри. 

Постигнати резултати:  Засвидетелствахме нужната почит на нашите баби и майки. Макар и за няколко часа 

успяхме да накараме присъстващите да се усмихнат, да забравят своите проблеми и да се забавляват и повеселят 

от сърце. 

Дата: 21.01.2016г.     Изготвил: Тенчо Златков Тенчев                          


