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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Конуш, община Хасково       Дата: 04.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Провеждане на акция за почистване на село Конуш 

Описание на проблема: Центърът на селото се нуждае от почистване, тревните площи – от окосяване на тревата и 

засаждане на цветя, пейките, люлката и катерушките – от пребоядисване. 

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

единодушно приеха да се организира акция за почистване на центъра в селото. По време на срещата обсъдиха 

кой какви инструменти и помощни материали да носи. Предложено бе да се разговаря с кмета на селото да 

осигури боя за пейките и детската площадка.  

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

почистване, която да се проведе в периода 04-10 септември 2015г. и всеки да се включи, когато му е удобно и 

времето позволява. 

Ангажирани лица: цялата Група за самопомощ и солидарност 

Предприети действия: Аника Янчева разговаря с кмета на селото, който се съгласи да предостави боя за пейките 

и детската площадка. Наставниците на ГСС организиразха самата акция за почистване.  

Постигнти резултати: Центърът на селото беше почисте, тревата в градинките – окосена, пейките и детската 

площадка – пребоядисани. Задружната работа допринесе за сплотяването на членовете на групата. 

 

Дата: 30.09.2015 г.   

Изготвил: Павлина Делчева 
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