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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 21.01.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Бабинден 

Описание на проблема: Съхраняването на местните традиции и пресъздаването им пред младите от 

село Крепост е една от основните цели, които ГСС си постави още при сформирането. Бабинден е един 

от празниците, които жителите на село Крепост не пропускат да отбележат, а пресъдаването на 

ритуалите, свързани с него, е важно за народната памет.  

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

 Да се издири майка от селото, която е родила през 2015г.; 

 Да се покани д-р Велчева и медицинската сестра Пенка Ламбрева, бабата Вълка Михайлова, с 

ковто ще се възпроизведе ритуала „подливане“; 

 Да се осигурят каруца и магаре, с които да бъдат съпроводени докторката, медицинската сестра 

и бабата; 

 Да се закупят кърпи и три броя пити за ритуала; 

 Да се поканят жителите, в частност бабите от село Крепост за пресъздаването на обичая.   

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се организира 

представянето на ритуала „подливане“, като за целта всеки от ГСС поеме отделна задача от изброените 

по-горе. Групата реши да покани официално д-р Велчева, медицинската сестра Пенка Ламбрева и 

бабата Вълка Михайлова – главните действащи лица в ритуала. 

Ангажирани лица:  Димитрия Русева и Даниела Михайлова 

Предприети действия: Бяха поканени Василка Тодорова и детенцето й да участват в ритуала 

„подливане“ Поканени бяха д-р Велчева, медицинската сестра Пенка Ламбрева и бабата Вълка 

Михайлова – главните действащи лица в ритуала. Издирени бяха магаре и каруца, закупиха се 

необходимите неща за ритуала „подливане“. 

Постигнти резултати: На 21.01.2016г. се проведе ритуала „подливане“ по случай Бабинден. Всички 

присъстващи бяха впечатлени от пресъздаването на ритуала и участниците в него. Присъстващите на  
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мероприятието деца и младежи бяха запознати с част от традициите в село Крепост, което е стъпка в 

посока осигуряване на приемственост при съхраняването на традициите и обичаите в селото. 

 

Дата: 23.01.2016 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


