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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 19 март 2016 година   

Дискутиран проблем/тема:  За вас, приятели  

 

 

 
 

Описание на проблема: Приятелството е вид любов, която ни вдъхновява, прави ни по- силни, по- 

добри. Истински приятели трудно се намират, но намериш ли ги, това е твоето най-голямо 

богатство. А ние намерихме такива приятели в лицето на участниците в Клуба за спортни игри към 

Военен клуб гр. Кърджали. Днешната ни съвместна среща с тях ни показа колко положително 

влияние оказва върху всеки човек доброто приятелство. Толкова е хубаво да усетиш истинските 

добри, приятелски чувства, топлината, с която те посрещат,  добрината и радостта, която струеше 

у всеки един от нас към нашите гости от Кърджали. Още с посрещането им,  за тях се погрижи 

Надка Георгиева, която ги запозна с  нашата гордост - Монументът на Света Богородица и 

Камбанарията . 
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В клуба, където всички тържествено и празнично бяхме украсили и подредили за гостите, 

Недялка Пейчева и Илка по стар български обичай ги посрещнаха с питка и цвете.   

 

Йорданка Кирева ни разказа Легендата за истинското приятелство и неговата вълшебна сила. 

Водещата Калинка Ангелова ни зарази със своя разказ за вълшебството на приближаващата 

пролет, а нейният патос съответстваше на нашите красиви чувства и настроение. И днес, на тази 

наша толкова чакана среща, както хубавият, почти пролетен ден, ние всички бяхме весели и 

щастливи. 

Интерес у нашите гости предизвика изложбата  от красиви български носии, украсената 

маса с изработки на българска бродерия от участниците, всичко говореше за огромното ни 

желание да се чувсваме добре, да правим и получаваме добро.  

С топли, красиви думи за приятелството и добрината у  хората, за необходимостта от добри 

взаимоотношения между близки, приятели, Дора Белевска /доайен на Пенсионерския ни клуб/, 

прекрасен учител и поет, завладя всички участници. Последваха песните за приятелството и 

любовта на певиците на нашия клуб, продължиха  с песни и стихове на същата тема и нашите 

гости от гр. Кърджали. 
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На темата за приятелството и добротата беше посветено и приветствието на Руска Караджова - 

Председател на Сдружен съюз на пенсионерите от Хасково. Прекрасно беше и изпълнението на 

песента „Ой мари Дено” от Господинка Тодорова. Разбира се, и този път се забавлявахме с 

хумора на нашата Недялка Юрукова. 

Председателката на Клуба от Кърджали – Елена, в своето поздравление каза, че няма нищо 

по- ценно, по- крепко  от приятелството. Димка Христова - прекрасна учителка и поетеса, 

заинтригува и разчувства всички с личните си любовни стихове, посветени на любовта и 

приятелството. Всички изразихме нашата дълбока и сърдечна благодарност и признателност за 

изключителната помощ при провеждане на всички наши срещи към Хаджи Снежана Гарабед. Със 

своята благотворителна дейност, тя винаги ни осигуряваше или средства, или материални 

предмети. Затова на тази среща за приятелството и добротата ние топло и искрено й 

благодарихме. За нас тя е истинска майка Тереза.   
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С много веселие, музика, хора и танци продължи нашата среща за приятелството. И не напразно 

казват, че „Който пее и играе, зло не мисли”. С народни песни, изпълнени от нашите певици и 

гостите, поздравихме и двете именнички Дора Белевска и баба Тодорка /тъй като беше 

Тодоровден/. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Всички наши 

участници и гостите от Кърджали споделиха колко малко трябва на хората да бъдат щастливи, 

една добра дума и постъпка, една усмивка... А в днешния ден ние всички ги имахме в изобилие. 

Искреното приятелство е така ценно, че с нищо не може да се замени.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  С всички възможни 

средства да продължаваме да се включваме  в съвременния живот и помагаме на младите и 

неопитните със съвети, опит и знания. Да се борим за достойно признание и добри старини. Ние, 

възрастните хора не сме излишни, обичаме като всички останали да се веселим, да учим, да 

живеем. 

Ангажирани лица: Мария Райчева, Надка Георгиева, Петя, Илка, Наска, Калинка Ангелова, 

Недялка Пейчева. 

Предприети действия:  Осигурен транспорт за добро посрещане на нашите гости, развеждане и 

запознаването им с нашия красив град, с нашата гордост - Монументът на Богородица, специална  

подготовка на участниците при естетичното подреждане на клуба, осигуряване на екскурзовод - 

Надя Георгиева, за по-подробно и точно запознаване с посетените обекти при обиколката в града. 
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Постигнати резултати: За всички нас, приятели и гости, това беше един вълнуващ, изпълнен с 

приятни чувства и настроения ден, ден на веселие и радост. Да имаш добри приятели е голямо 

щастие. Няма нищо по-ценно от истинското приятелство, от радостта да направиш нещо добро за 

другите, да направиш някого щастлив и доволен. 

 

Дата: 20.03. 2016 година     

Изготвил: Мария Райчева 
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