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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 23.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Окопаване, оформяне и засяване на цветни алеи в двора на черквата „Св. Никола” 

 

Описание на проблема:  Алеите в църковния двор бяха буренясали и занемарени.Тази пролет никой в селото не 

се нае да почисти двора на храма и около него. Ето защо членовете на ГСС предложиха да организират акция за 

почистването и облагородяването му. 

 

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

разпределиха задачите помежду си – разбраха се кой какви инструменти и материали да носи за провеждането 

на акцията. Групата реши да направи предложение на църковното настоятелство за редовно поддържане на 

двора на църквата и на цветните алеи в него.  

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

На 23.03.2016 да се проведе акция за почистване и облагородяване на алеите в двора на черквата „Св. Никола”, с. 

Тракиец 

Ангажирани лица: Атанаска Грозева и Жечка Латунова 

Предприети действия: Участващите в ГСС извършиха окопаване, оформяне и засяване на алеите в църковния 

двор. Присъстваха 14 души, предимно жени, които с желание се включиха в мероприятието, посветено на 

големия християнски празник Великден. 

  Всички жени донесоха най-различни цветя от личните си дворове. Засети бяха и люлякови храсти покрай 

оградата на църковния двор. 

   

Постигнти резултати: След приключване на акцията алеите в църковния двор се превърнаха в цветни лехи, 

готови да посрещнат миряните на Великден. 

 

Дата: 28.03.2016 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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