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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с.Войводово, община Хасково     Дата: 18.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Освежаване и почистване на НЧ"Отец Паисий-1925" – 2 част 

 

Описание на проблема: НЧ"Отец Паисий-1925" се нуждае от почистване и освежаване. Н апървата 

среща на ГСС бе обсъдено как да се организира почистването предвид предстоящия юбилей на 

читалището. 

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

относно това с коя част от боядисването да се започне първо. Стайко Чакъров даде идея да се остъклят 

таблата пред читалището, за да не се мокрят обявите и плакатите, които поставяме, но не се прие, 

понеже вандали може да ги счупят. Имаше предложения за саниране на сградата, но тях ги оставихме 

за обсъждане след изборите. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всички членове на групата 

да се включат в почистването и освежаването на читалището с каквото могат. Почистването и 

освежаването ще започнат на 18.10.2015г.  

Ангажирани лица: Всички участници в ГСС и жителите на селото 

Предприети действия: Рано сутринта, около 9 часа на уговореното място пред читалището, ГСС се 

събрахме и започнахме работа. Мъже и жени дружно запретнахме ръкави и се заловихме за работа. 

Боядисахме дограмата на прозорците  в червено, а около тях в бяло. Ентусиазирани от получаващият се 

резултат жените дори не се замисляха за здравето си. Подаваха се от прозорците, катереха се по 

столовете и не щадяха сили. С песен,всичко върви по леко" - каза Веска Колева и запяхме песен след 

песен. Докато едни пееха и мажеха, други мъкнеха тревичките на площадката пред читалището. За 

мъжете, читалищният секретар също намери работа - да сменят фасунгите и крушките в залата на 

читалището. С общи усилия ГС приключи своята работаоколо 18.30 часа. Уморени, но доволни от 

постигнатия резултат решихме да се почерпим и чак след това да почиваме. 
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Постигнти резултати: Дограмата е боядисана, прозорците са изърсани, фасунгите и крушките в 

читалището – сменени.  

 

Дата: 28.10.2015г.  

Изготвил: Светлана Севова 
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