
                                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                               
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.         www.hdgender.eu 

           

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“                                       

www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Радиево,  община Димитровград       Дата: 14.10.2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Провеждане на акция за почистване на село Радиево 

 

Описание на проблема:  Основната причина за замърсяване на селото е ниската култура и хигиена на живеещите 

в него. Необходимо е хората да научат повече за вредите, които нанасят върху околната среда, изхвърляйки 

безразборно отпадъците и най-вече какво се случва с трудно разградимите отпадъци, когато попаднат в почвата, 

водата и т.н. Безспорно най-нужно и най-полезно за селото е провеждането на акция за почистване. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Преди да започне 

почистването на района направихме разпределение на работата: жените и децата да метат и събират листата, а 

мъжете да почистят ръждата и след това да боядисат кошчетата за боклук, а след това да преместят масите от 

лятната читалня в читалището. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Центъра на селото /района около 

читалището и училището/ е много замърсен и се нуждае от почистване и освежаване. След дискутираната тема 

„Как да запазим чисототата на населеното ни място“ бе взето решение за провеждане на акция за почистване на 

14.10.2015г. 

Ангажирани лица: Ирина Делева да запознае децата, които посещават библиотекатас вредата за околната среда 

от безразборното изхвърляне на отпадъци. 

Предприети действия: Групата за самопомощ и солидарност почисти района около читалището и училището 

/площада, градинките/. Бяха привлечени и няколко деца от местното училище. Фондация „Х&Д Джендър 

перспектви“ осигури чували и ръкавици. Всички носеха различни инструменти.Кметът на селото осигури четки и 

боя за боядисване на кошчетата а боклук. Всички заедно прибрахме масите от лятната читалня в читалището. 

Постигнати резултати:  След проведената акция всички останаха доволни от резултатите. След нас остана 

чистия площад пред читалището, почистените от листа и отпадъци градинки и боядисаните кошчета за боклук. 

 

Дата: 20.10.2015 г. 

Изготвил: Ирина Делева  


