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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково      Дата: 08.09.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Подготовка за освежаване на читалището в селото 

 

Описание на проблема: Читалището има нужда да бъде почистено и освежено, предвид предстоящият 90 

годишен юбилей, който ще се празнува. Площада, парка и зоната около читалището също имат нужда от 

почистване . Пейките пред читалището скоро не са боядисвани и са в окаяно състояние. 

 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Групата обсъди 

проблеми,свързани с чистотата в селото. Бяха дадени идеи, относно боядисването на НЧ "Отец Паисий-1925", 

боядисване на скамейките и подобряване на зоната около читалището. Светлана Севова предложи да коментира 

проблема с кмета и за съдействие от негова страна.Василка Димова предложи да се избършат прозорците и на 

заведението,където провеждаме срещите с ГСС, поради хубавото време ги провеждаме засега там. Обсъдихме 

проблема, който смятаме, че ще възникне след акцията ни за почистване, а именно къде ще изхвърлим 

насъбралия се боклук. Решихме, за да не натоварваме само един контейнер, да изхвърлим чувалите с боклук във 

всички контейнери из селото.  

 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Единодушно се приеха идеите и 

предложенията от групата. Решихме на 30.09.2015г. да направим акция, на която да се включим всички. Светлана 

Севова се ангажира да почисти предварително старата боя от прозорците, за да може по- лесно да се боядиса,  

 

Ангажирани лица: Светлана Севова;Таня Костова;Василка Димова; Илями  Бефа- кмет на с.Войводово; 

 

Предприети действия: Кмета на с. Войводово поръча боята и материалите за прозорците и вратите за 

боядисването на читалището, а Светлана Севова преди деня на акцията подготвя прозорците на читалището за 

боядисване. 

 

http://www.ngogrants.bg/
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http://страна.василка/
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Постигнти резултати: Акцията за почистване и освежаване бе проведена на няколко етапа в няколко поредни 

дни с доброволния труд на голяма част от жителите на селото и съдействието на кмета на населеното място. 

 

Дата: 08.09.2015г. 

Изготвил: Светлана Димитрова Севова 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

