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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
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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: кв. „Ручока”, град Хасково, община Хасково     Дата: 26.08.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Представяне на книгата на г-жа Дора Белевска “Моята житейска броеница” 

Описание на проблема: Г-жа Дора Белевска, пенсионирана учителка, добре позната сред участниците в ГСС с 

умението си да пише, планира издаването на автобиографична книга – „Моята житейска броеница”. Певческата 

група към читалището в кв. „Ручока” направи песен по стиха „Лястовица бяла” на г-жа Белевска. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тази година г-жа Белевска 

празнува два юбилея – навършва 80 години и отбелязава 45 години педагогическа дейност. Участниците в ГСС 

единодушно решиха да посетят представянето на книгата „Моята житейска броеница”, съчетано с двата юбилея, 

да подготвят поздравления към г-жа Белевска. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. Членовете на ГСС да присъстват на представянето на книгата; 

2. Всички да закупят екземпляри от нея. 

Ангажирани лица: Бинка Калинова, Мария Попиванова и всички участници в ГСС 

Предприети действия: Участниците в ГСС се ангажираха с подготвянето на поздравления – песни и стихове, за 

юбилея на уважаваната от всички г-жа Белевска и представянето на новата й книга. 

Постигнти резултати: На 26.08.2015г. членовете на ГСС посетиха представянето на книгата „Моята житейска 

броеница” в читалище „Заря”. Презентация на книгата направи г-н Петър Ангелов. Откъси от книгата прочетоха 

поетесата г-жа Налбантова,  г-жа Стефанова и др. По случай юбилеите си г-жа Белевска получи много цветя, 

поздравления със стихове, пожелания за дълъг творчески живот. ГСС – Ручока закупи книгата „Моята житейска 

броеница” и я предостави на читалище „Асен Златаров”, за да бъде достъпна за повече хора от квартала, които 

нямат възможност да си я закупят. 

 

Дата: 28.08.2015 г. 

Изготвил: Бинка Калинова 
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