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Протокол от среща на ГСС
Населено място: с. Долно Белево, община Димитровград

Дата: 28.02.2016г.

Дискутиран проблем/тема: Акция за почистване на гробищния парк
Описание на проблема: За последно почистване на гробищния парк е организирано през 2012г, а през 2013 г.,
паркът се поддържаше от нает от кметството по програма за заетост човек. Гробищата са силно замърсени и
буренясали – има нужда от премахване на растителността между гробовете и по поляните; има много хартии и
пластмасови бутилки, които трябва да се съберат.
Обсъждане и коментари в групата: Групата обсъди в детайли, какво точно ще включва пролетното почистване
на гробищния парк, а именно:





Окосяване на тревата;
Премахване на храстите;
Събиране на пластмасовите отпадъци;
Поставяне на табела с молба отпадъците да се изхвърлят в поставения за целта контейнер.

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС реши да проведе акция за
почистване на гробищния парк, която да се превърне в традиция и да се провежда всяка пролет. Групата изяви
желание да следи доколкото е възможно за изхвърлянето на отпадъците в контейнера.
Ангажирани лица: Тончо Тонев, кмета на село Долно Белево, Красимира Сталева и всички членове на ГСС.
Предприети действия: Антония Филева осигури чували и ръкавици за почистването, а членовете на ГСС –
мотики, клещи, лозарски трион, коса.
Постигнти резултати: Гробищният парк беше почистен, а боклуците – изхвърлени в контейнера.
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