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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград      Дата: 24.11.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Почистване на село Злато поле 

 

Описание на проблема:  Поради силните ветрове на  22 и 23 ноември, листата от дърветата опадаха. Целият парк 

пред читалището и главният път са заслани с листа и клони. Вятърът беше събрал купчни от листа, които бяха 

блокирали входа на клуба на пенсионера, читалището и алеите в парка. Имайки предвид, че прогнозата за 

времето беше с вероятност за превалявания, ние от ГСС се притеснихме, че дъждът ще вкара листата в 

отводнителните шахти по главния път и това ще доведе до задръстването им и наводнения. Затова трябваше да 

вземем бързи и адекватни мерки за изчистването на парка и главния път от листата.   

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тенчо Тенчев предложи, да се 

сформира една група, която в най-скоро време да събере листата и да ги извози до сметището.  За целта групата 

ще получи съдействие от кмета на село Злато поле. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Планира се кмета на Злато поле – Иван Тенчев, да осигури 

големи чували за събирането на листата и лично със собственият си микробус да ги извози до сметището. Тенчо 

Тенчев и Евтения Филипова, да осигурят метли, лопати и гребла. Да се поканят хора, които могат да се включат в 

акцията. 

Ангажирани лица: Тенчо Тенев – наставник на ГСС, Евгения Филипова- наставник на ГСС, Иван Тенчев- кмет на 

Злато поле 

Предприети действия: На 24.11. /вторник / част от ГСС започна събирането на листата на големи купчини, а 

друга част започна да ги прибира в чували. Мъжете товариха чувалите в микробуса и ги извозвазваха до 

сметището, където изсипваха събрания буклук и връщаха чувалите за ново пълнене.  

Постигнати резултати:  Главният път от църквата до кафенето в центъра и паркът пред читалището бяха 

изчистени от опадалите есенни листа, с което предотвратиме запушването на уличните шахти и евентуални 

наводнения. 

 

Дата: 26.11.2015г.      Изготвил: Тенчо Златков Тенчев                          


