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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 25.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Компостиране и неговото приложение в селското стопанство 

 

Описание на проблема:  Компостирането става все по-актуално и интересно за малките земеделски стопанства. 

Много от жителите на село Тракиец проявяват интерес по темата и искат да научат повече за различните начини 

за компостиране и условията, с които трябва да се съобразяват. 

 

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

да направят нарочна среща по темата, като всеки от групата пое ангажимента на намери информация за 

компостирането.  

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

На 25.02.2016 да се проведе среща на тема компостиране, на която всеки да сподели какво е научил по темата. 

Ангажирани лица: Атанаска Грозева  

Предприети действия: Атанаска Грозева организира срещата и подготви материали по темата – за целта се 

възползва от Окончателния доклад по проект „Да разрешим проблемите си заедно“, където има обстойна 

информация по темата. 

Постигнти резултати: Атанаска Петрова запозна присъстващите как се приготвя компост и начинът му на 

приложение в градинарството. 

Компостът се приготвя като се прави компостен куп. Прави се на сенчесто място. Мястото се покрива с тънък 

пласт оборска тор. Върху този пласт се натрупват предварително надробени растителни и други органични 

отпадъци. Към тях прибавяме  2 – 3 % наситена вар ( или гасена вар ) , примесена с дървена пепел. Органичните 

отпадъци се смесват с варта и се разстилат в рохкаво състояние. Материалът се навлажнява с вода и се насипва 

на тънък слой. Покрива се с тънък слой почва и слама.За да узрее бързо, се разбърква с лопата няколко пъти, кат 

се налива вода или течна тор. Компостът е готов, когато отделните му части са разложени и се образува тъмна 

еднородна маса. Готов е най-малко след 3 месеца или до 1 година.  

Компостът се прилага по-рядко в селските дворове, а в по-големи стопанства. В повечето случаи наторяването се 

извършва предимно с оборска тор или птича тор, която е по-силна от оборската. Също така се използва дървена 

пепел и най-вече минералните торове.  
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Всички участници в ГСС са единодушни, че приготвянето на компост е трудоемка работа и се прилага много рядко 

в селските градини. Най –често се използват органичните торове – оборска, птича и дървена пепел. Минералните 

торове са приоритет в отглеждането на зеленчуци и друга селскостопанска продукция. 

 

Дата: 28.02.2016 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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