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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Долно Белево, община Димитровград            Дата: 16.11.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: „Ден на тиквата“ 

Описание на проблема: От няколко години насам в България започна да се чества Хелоуин. Празникът се свързва 

най-вече с провеждането на маскаради и тиквените фенери. В село Долно Белево голяма част от населението 

произвежда тикви. Поради тази причина и във връзка със станалия модерен напоследък Хелоуин групата 

предложи в селото да се организира Ден на тиквата.  

Обсъждане и коментари в групата: Участниците в групата обсъдиха как точно да се проведе Деня на тиквата. 

Имаше предложения да се направи кулинарна изложба с ястия, приготвени от тиква, да се представи интересна 

информация за тиквите. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да организира Ден на 

тиквата, включващ кулинарна изложба с награди и информационна беседа за видовете тикви и тяхното 

приложение в храненето на 16.11.2015г. 

Ангажирани лица: Доника Господинова, Теодора Ангелова, наставниците на ГСС и Антония Филева 

Предприети действия: Наставниците на групата пристъпиха към организиране на мероприятието. Всички 

жители на Долно Белево бяха поканени да вземат участие в кулинарното състезание за приготвяне на ястия от 

тиква. 

Постигнти резултати: Проведен бе Ден на тиквата. Марина Христова прочете интересни факти за видовете 

тикви и тяхното приложение в храненето като здравословна храна. Жителите на селото донесоха най-различни 

гозби от тиква. Те бяха дегустирани и за най-интересните ястия и идеи бяха раздадени награди – сувенири. 

 

Дата: 26.11.2015г. 

Изготвил: Марина Христова 


