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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 09.03.2016 година 

 

Дискутиран проблем/тема: Цветята – как да превърнем балкона, терасата и градината в зелен 

рай? 

Описание на проблема: Част от участниците в ГСС отглеждат цветя и темата за наторяването на 

растенията, борбата с вредителите представлява интерес за тях. Поради тази причина ГСС реши 

да проведе беседа по темата, на която всеки да сподели своите домашни хитринки при 

наторяване на цветята, при бората с вредителит по тях, как да спестим от закупуването на скъпи 

препарати и най-вече как да превърнем балкона, терасата или градината в зелен рай за отдих.  

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

Караджова първа говори по темата. Тя обясни на ГСС, че не зависимо за какви цветя става въпрос 

(градински, стайни), трябва да се запознаем при какви условия растат и цъфтят най-добре и най-

вече какво изложение е удачно за тях. Някои цветя обичат светлината, други не са толкова 

претенциозни. Към края на месец март трябва да имаме готовност за засаждане/разсаждане на 

цветята. Най-напред трябва да подготвим сакциите и сандъчетата – да ги измием с топла вода. За 

да спестим от бюджета, вместо тор може да използваме черупки от яйца за наторяване. За целта 

използваме предварително изсушени черупки, които са добре стрити. От яйчените черупки 

използваме поне две супени лъжици за съндъче/ саксия. За да цъфтят цветята от пролетта до 

есента, всеки месец по веднъж поръсваме саксията с 1-2 лъжици захар и след това поливаме.  

Ако се появят вредители (листни въшки, мана и др.) се приготвя следната отвара: 3-4 стрити 

изсушени люти чушки и  стрити изсушени кори от два портокала се слагат в 2 литра вода.  След 

като заври отварата, отстраняваме от нагревателната площ. Когато изстине, съхраняваме в 

шишета или в пулверизатор, с който пръскаме цветята при нужда. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Обсъдената тема 

срещна голям интерес от страна на ГСС и групата реши периодично да провежда беседи по теми, 

свързани с цветята, на които участниците да споделят своите знания и да обменят опит. 

Ангажирани лица: Руска Караджова, Кера Петрова, Янка Гочева, Балага Славова и Господинка 

Тодорова 
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Предприети действия: Групата се обедини около идеята за провеждане на конкурс или 

фотоконкурс на тема „Моята тераса и градина – моят зелен рай“. През лятото участниците в 

конкурса ще представят своите „зелени кътчета“. Целта на конкурса е да превърнем не само 

нашия дом, но и нашия град в по-красиво място.  

Постигнти резултати:  Руска Караджова показа албум със снимки от нейната тераса. 

Участниците в ГСС останаха впечатлени от разнообразието от цветя, които отглежда. Господинка 

Тодорова подари по стръкче цвете, откъснато от нейната градина, на всеки от участниците в ГСС. 

По време на беседата участниците в ГСС научиха много за отглеждането на цветята, получиха 

възможност да обменят идеи във връзка с едно от хобитата им – отглеждането на цветя. 

 

Дата: 12.03.2016 година 

Изготвила: Руска Караджова 
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