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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 17.03.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Организиране на бригада за почистване на експонатите на музейната 

сбирка в селото 

Описание на проблема: Правен бе основен ремонт на помещенията в читалището. Тази година в Горски 

извор предстои честването на 120 години от създаване на читалището и регионалният празник „Заедно 

на Гергьовден“. Поради тази причина читалището и площта пред него се нуждаят от основно 

почистване и привеждане в красив вид за предстоящите празници.   

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

организирането и провеждането на акция за почистване. Участниците разпределиха помежду си кой 

какви инструменти, материали и препарати да донесе за да се изпълни успешно акцията. Андриана 

Иванова обясни, че може да донесе ръкавици и чували за почистването, както и други неща, с които не 

разполагат членовете на ГСС.   

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС реши да проведе 

почистването на 17 март 

Ангажирани лица: 13 членове на ГСС и Андриана Иванова  

Предприети действия: Всички нужни материали за почистването бяха предварително закупени и/или 

подготвени от членовете на групата и Андриана Иванова. 

Постигнти резултати: Групата се събра в уречения ден и почисти читалището, експонатите от 

музейната сбирка и около читалището. Така селото бе подготвено за предстоящите празненства. 

 

Дата: 21.03.2016 год. 

Изготвил: Кирил Ангелов  


