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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 10.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Мед 

Описание на проблема: Макар медът да се употребява във всяко българско семейство, лечебните му свойства не 

са добре познати сред голяма част от членовете на ГСС. Участници в групата проявиха интерес към темата за меда 

и предложиха да се проведе информационна среща по темата. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Членовете на ГСС обсъдиха 

точно какво, свързано с меда ги вълнува – полезни свойства, рецепти от народната медицина с мед, кулинарни 

рецепти, как да разпознават истинския качествен мед, какви други пчелни продукти съществуват и за како могат 

да се използват.  

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

беседа на тема „Мед“, на която всеки от ГСС да представи каква информация е намерил за меда. 

Ангажирани лица: всички от ГСС 

Предприети действия:  Всеки от членовете на ГСС подготви информация за срещата чрез разговори с пчелари, 

търсене на информация в интернет и в специализираната литература. 

Постигнти резултати:  На 10.03.2016г. ГСС проведе информационна среща за полезните и малко познати 

свойства и качества на меда. В края на беседата участниците споделиха, че са много доволни от наученото и от 

възможността да споделят знанията си по темата с другите участници в групата. 

 

Дата: 22.03.2016 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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