
                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                              
www.ngogrants.bg  финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„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. Конуш, община Хасково       Дата: 12.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Мед, лечебни свойства на меда  

Описание на проблема: Древните народи са открили, че медът има лечебни свойства. Медът лекува, укрепва 

организма, удължава живота, увеличава силата и ободрява духа. Той се прилага успешно при различни 

заболявания и няма странични ефекти. 

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

групата да проведе среща по темата, като всеки от групата потърси информация. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се организира среща за лечебните 

свойства на меда. 

Ангажирани лица: всички участници в ГСС 

Предприети действия: участниците в ГСС потърсиха информация за лечебните свойства на меда в различни 

книжки, справочници и в интернет. Поканени бяха пчелари от селото, които да разкажат повече за меда и 

другите пчелни продукти. 

Постигнти резултати: ГСС организира и проведе среща на тема „Мед, лечебни свойства на меда“. Всеки от 

участниците в ГСС сподели какво е намерил по темата. Присъстващите производители на мед разказаха за 

лечебните свойства на меда и различните пчелни продукти. Обясниха, че меда има успокояващо действие, 

разширява кръвоносните съдове, използва се при лечение на бронхит и настинка, има противовъзпалително 

действие, действа положително на сърцето. 

 

Дата: 16.03.2016 г.       Изготвил: Павлина Делчева 
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