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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Брод, община Димитровград     Дата: 13.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Акция по почистване на площада 

 

Описание на проблема:  Площада в селото се нуждае от почистване. Около плочките има плевели за почистване, 

а по тротоарите има боклуци, които трябва да бъдат събрани. Към кметството няма наети лица по програма за 

почистване.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Недялка Делчева предложи да 

почистим площада. Всеки участник от групата да носи инструменти за почистване. Минка Делчева да донесе 

чували за събиране на боклук. По време на срещата бе обсъдено как де се повиши мотивацията на хората за 

включване в акцията. Предложено бе да се организира беседа за възрастните хора, на която да ги запознаем с 

разделното събиране на отпадъците. Съшо така имаше предложение да се определи една дата, на която всяка 

година да организираме почистване на селото. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Акцията за почистване бе насрочена 

за 19 октомври 2015г. 

Ангажирани лица: Всички от групата 

Предприети действия: Наставниците на ГСС подготвиха материали за беседата за разделно събиране на 

отпадъци и организираха акцията за почистване. 

Постигнти резултати: Проведена бе беседа за разделно събиране на отпадъците. Акцията по почистване 

обхвана най-атрактивното място в селото – площада. Участниците се разделиха на групи – едни почистваха 

плевелите около плочките и бордюрите, други – изхвърляха боклука. Йордан Славов подряза клоните на храстите 

и дърветата. Площадът беше идеално почистен. 

 

Дата: 22.10.2015 г 

Изготвили: Славея Митева и Марияна Вълева 


