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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 15.03.2016 год. 

Дискутиран проблем/тема: Хигиена в населеното място и най-вече в центъра на селото 

Описание на проблема: Хигиената в село Стамболийски е под всякаква критика, особено в центъра на селото и 

около пощата. В центъра на селото е разположена сграда, която е частна собственост, но собствениците не 

поддържат тротоара пред нея. Има плочки, но те не се виждат от тревата. Пред пощата има детска площадка, 

която е превърната в сметище. Там се хвърлят треви, клони от окроените дървета, пръчки от лози. На центъра 

има и изоставена, необитавана къща, плочките пред която тънат в треви и мърсотия.  

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: групата подроно набеляза 

конкретните места за почистване. Участник в ГСС настоя всеки да си почисти пред дома – входа и тротоара. Друг 

участник предложи да се проведе акция за почистване на центъра на селото – да се изчисти паркът пред пощата 

от изсъхнали дървета, храсти, треви и боклуци, които кокошките ровят и разнасят из цялото село. Член на ГСС 

изрази мнение, че почистването на селото е част от работата на кмета и наетите към кметството лица. Групата се 

обедини около идеята да почистят и облагородят градинката пред пощата, читалището и библиотеката, за да 

може всички да се радват на зеленината и цъфналите цветя, когато минават през центъра. 

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

селото: 

 Да се изчисти детската площадка пред пощата; 

 Да се почисти парка пред пощата; 

 Да се изчистят тротоарите пред двете частни къщи (обитаваната и изоставената); 

 Да се проведат разговори с децата и внуците на членовете на ГСС, за да им се обясни, че трябва да пазят 

общите площи чисти и красиви. 

Ангажирани лица:  всички от ГСС  

Предприети действия: участниците в ГСС подготвиха инструменти и материали за провежднето на акцията за 

почистване на центъра. 

Постигнaти резултати: На 15 март 2016 г, се проведе акция за почистване на центъра на село Стамболийски.  

ГСС събра натрупаните боклуци и ги извози до контейнерите за смет, мъжете от групата орязаха изсъхналите 

клони на дърветата и храстите, окроиха розите.  Засадени бяха нови дръвчета и цветя.  

Дата: 16.03.2016 г.    Изготвил: Павел Нанев  
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