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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Добрич, община Димитровград       Дата: 06.02.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Компостиране 

Описание на проблема: Участници в групата проявиха интерес към темата за компостирането на битовите 

отпадъци. Те споделиха, че са чували за компостиране в домашни условия, но искат да научат повече как става и 

какви правила трябва да се спазват, как да използват повторно отпадъците, оставащи от ежедневието на едно 

домакинство без да замърсяват природата. 

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

запозна участниците в ГСС какво точно представлява компостирането, по какъв начин се компостират битовите 

отпадъци, колко трява да бъдат зелените отпадъци и колко кафявите. Беше казано, че при липса на кафяви 

отпадъци може да се използва накъсан вестник. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата взе решение да опита да 

компостира като изпозваископана в земята дупка. 

Ангажирани лица:  Жанета Динева 

Предприети действия: Организирана беше информационна среща на тема компостиране , на която бяха 

представени различните видове компостиране и правилата, които трябва да се спазват, за да се получи тор. 

Постигнти резултати: Хората бяха запознати с метод, чрез който могат да опазват природата, като в същото 

време има полза и за тях – производство на домашна висококачествена тор. 

 

Дата: 08.02.2016г. 

Изготвил: Жанета Динева  


