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„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.“  
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 31.08.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Почистване и поддържане на гробищния парк в селото 

Описание на проблема: Гробищния парк в селото не се почиства – обрасъл е с храсти и висока трева. Повечето 

хора в селото са възрастни и нямат възможност или физически сили да почистват и изхвърлят тревата от 

гробовете на близките си. 

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

да се съберат пари за препарати и материали от хора, които имат възможност да помогнат. След това да се 

почисти гробищния парк от хора, които имат желание, а след това да се поддържа чрез пръскане с препарати 

няколко пъти годишно, за да не обрасва наново. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да  се съберат пари за препарати и да 

се започне с почистването. 

Ангажирани лица: Гинка Ангелова 

Предприети действия: Участниците в ГСС разговаряха с жителите на селото, за да се избере удобна дата, на 

която повече хора могат да се включат в почистването. Междувременно започна набирането на дарения за 

закупуване на препарати. 

Постигнти резултати:  Събра се група от желаещи да се включат в почистването на гробищния парк. Те са на 

различна възраст. Намерени бяха и дарители, които осигуриха материали за почистването. Предстои среща с 

новия кмет на селото, за да съдейства за почистването. Групата реши акцията да се проведе в края на есента, 

след като паднат листата от дърветата. А през пролетта ще се напръска с препарат за плевели.  

 

Дата: 11.09.2015 г. 

Изготвил: Гинка Ангелова 
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