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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с. Радиево,  община Димитровград      Дата: 16.09.2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Как да запазим чистотата на населеното ни място 

Описание на проблема: От няколко години селото ни е силно замърсено и никой не прави опити да 

разреши трайно този проблем. Кметът на селото временно използва работниците назначени по 

програми за заетост, но това не е достатъчно, защото бройките са малко. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Мария Иванова  

съобщи за силно замърсяване около паметника на тракийските заселници. Иванка Манолчева: „С 

личния си пример се старая да накарам хората  да почистват около домовете си.“ Златка Сърчеракова: 

„Да има контрол, предупреждения и глоби.“ Танка Митева: „Да се състави комисия от отговорници по 

хигиената, да се глобяват тези, които хвърлят смет в дерето.“ Кметът на селото Румен Димов: „Всички 

трябва да се съобразяваме с това къде си хвърляме боклука, за да улесняваме работата на фирмата за 

почистване. От месец септември 2015 г. започва въвеждането на система за разделно събиране на 

„зелени” отпадъци. В селото вече са доставени контейнери. Желателно е всички да изхвърляме 

растителни отпадъци, цветя, клони, храсти, листа и др. вместо в дерето, в тези специални за целта 

контейнери.“ 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се организира акция за 

почистване района около читалището /площада, градинките/, боядисване на пейките и кошчетата за 

боклук  на 14.10.2015 г. от 16.00 часа. 

Ангажирани лица: Калин Радев се ангажира да донесе в деня на акцията за почистване метли, лопати, 

количка за събиране на сметта. Боян Маринов се ангажира да докара каруца за извозване на по-

големите отпадъци. Румен Димов се ангажира да осигури четки и боя за боядисване на пейките пред 

читалището. 

Предприети действия:  По време на беседата на тема „Как да запазим чистотата на населеното ни 

място”. Беше проведена разяснителна кампания на над 24 човека за това как да не замърсяваме и по 

какъв начин да запазим чистотата на населеното ни място. 
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Постигнати резултати: След  беседата всеки един от присъстващите си тръгна с твърдото убеждение, 

че е чисто там където се пази, а не там където се чисти.  Всички си тръгнаха с обещанието, че на акцията 

за почистване ще се опитат да доведат поне двама човека с тях. 

Дата: 30.09.2015 г. 

Изготвил: Ирина Делева и Тотка Григорова 


