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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Крепост,  община  Димитровград    Дата: 14.12.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: „Празник на надеждата, вярата и доброто“ 

Описание на проблема: Организиране на тържество в село Крепост по повод предстоящите Коледни 

празници. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Да се подготвят 

детските колективи към читалището с рецитал „Празник на надеждата, вярата и доброто“ по случай 

Коледа. Да се информира населението на село Крепост за предстоящото мероприятие, планирано за 

14.12.2015г. Предложено бе празникът да се проведе пред читалището и да бъде потърсено 

съдействието на озвучител. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Децата от детските групи да 

се подготвят с рецитал за празника и да представят народни танци.  

Ангажирани лица:  Димитрия Русева – рецитал, Христо Христов – народни хора 

Предприети действия: На 14.12.2015г. пред читалище „Селска пробуда 1927г.“ се проведе рецитал на 

децата от детските колективи към читалището. Поканен бе специален озвучител за празника и бяха 

определени места за поставянето на пиротехника. Населението на селото бе информирано за 

предстоящото мероприятие. 

Постигнти резултати: В село Крепост се организира и проведе тържество по повод Коледа. 

Изнесените концерт и рецитал бяха бурно аплодирани от присъстващите. Светлините на коледното 

дърво бяха тържествено запалени. Мероприятието завърши с тържествена заря. 

 

Дата: 20.12.2015 год. 

Изготвил: Димитрия Русева  


