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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 17.12.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: Организиране на Коледно тържество с представители на всички възрасти 

– с участници от ГСС, пенсионерския клуб в село Горски извор, и IV a клас на училище „Пенчо 

Славейков“ – гр. Димитровград 

Описание на проблема: Училището в село Горски извор е затворено, а жителите на селото искат да 

възобновят традицията за съвместно посрещане на Коледа от деца и възрастни. За втора поредна 

година в селото се организира подобно тържество с ученици от училище „Пенчо Славейков“ – гр. 

Димитровград, а идеята е то да се превърне в традиция. 

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

предварително направиха план за организиране на тържеството: 

1. Кирил Ангелов и К. Георгиев отговарят за отсичнаето на суровачката; 

2. П. Пилева отговаря за приготвянето на тиквеник; 

3. Т. Георгиева отговаря за приготвянето на кексове; 

4. К. Ангелов и Д. Димитрова отговарят за закупуването на сладки, пуканки и безалкохолни 

напитки; 

5. Янка и П. Георгиева отговарят за почистването на пенсионерския клуб и подреждането на масите 

за празненството. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе тържество на 

17.12.2015г. от 11ч. в пенсионерския клуб.  

Ангажирани лица: Участници в ГСС, Андриана Иванова, представител на кметството, поетесата Бояна 

Драгиева.  

Предприети действия: Всички изпълниха ангажиментите, които бяха поели. 

Постигнти резултати: На 17.12.2015г. се проведе тържество. Децата бяха запознати с историята на 

село Горски извор. Представения бяха местните обичаи за посрещане на Коледа и Нова година. 

Фолклорната група изпълни програма от народни песни. Бояна Драгиева представи две стихотворения, 
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а Ганка изигра скеч. Децата също изпълниха няколко песни. Децата бяха впечатлени много от 

суровачките. След края на програмата всички заедно се веселихме.  

Организирането и провеждането на тържеството доведе до създаването на близост между възрастните 

хора в селото и децата от училище „Пенчо Славейков“ – гр. Димитровград, близост, от която и двете 

страни се нуждаят. 

 

Дата: 20.12.2015 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


