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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Узунджово, община Хасково      Дата: 15.03.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Почистване и засаждане на цветя пред пенсионерския клуб 

 

Описание на проблема: пролетта настъпва и е време да се погрижим за обществените площи в селото. Храстите и 

цветята пред пенсионерския клуб, които посадихме миналата година, измръзнаха през зимата. Ето защо членове 

на ГСС предложиха да проведем акция за почистване и озеленяване в района около пенсионерския клуб. 

 Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: След направеното 

предложение за облагородяване на градинката пред пенсионерския клуб, ГСС обсъди детайлите. Направени бяха 

следните предложния: 

 Да се почистят изсъхналите цветя и храсти; 

 Всеки да донесе от дома си градински приспособления, с които да се почисти и прекопае градинката; 

 Всеки да донесе каквито цветя има в градината си и да се засадят пред пенсионерския клуб; 

 След засаждане на цветята, членове на ГСС да ги окопават и поливат периодично; 

 През есента цветята да се зазимят с оборска тор, за да не измръзнат през зимата. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  на 15 март ГСС да проведе акция по 

почистване и озеленяване на площта пред пенсионерския клуб. 

Ангажирани лица: Танка Краева и Анастасия Георгиева 

Предприети действия:  ГСС се събра на уречения ден и почисти градинката от изсъхналите храсти и цветя. 

Членовете на групата носеха различни видове цветя от градините си, които засадихме и поляхме. 

Постигнти резултати: благодарение на съвместните действия на всички в ГСС, градинката пред пенсионерския 

клуб беше засадена с красиви цветя, а участниците в групата дадоха обещание да се грижат за тях и периодично 

да ги поливат и окопават. 

 

Дата:17.03.2016 г.      

Изготвил: Танка Краева 
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