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Протокол от среща на ГСС
Населено място: гр. Меричлери, община Димитровград

Дата: 21.09.2015 год.

Дискутиран проблем/тема: ЧИСТОТА НА МЕРИЧЛЕРИ – 2 част
Описание на проблема: Кметство Меричлери разполага само с двама работници, които се грижат за
чистотата на целия град, но това е твърде недостатъчно. Улиците и тротоарите са мръсни, градинките са
обрасли в трева, навсякъде има разхвърляни боклуци. Проблемът с чистотата е сред най-наболялите в
град Меричлери.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: На срещата беше
поканен кмета на града, който представи проблема с чистотата в Меричлери. Той каза, че двете жени,
наети от кметството, не могат да се справят с хигиената на целия град, а от община Димитровград не
отпускат повече хора. Някои от членовете на ГСС предложиха да проведем разяснителна кампания сред
жителите на града с фокус ромското население, които са основните замърсяващи улиците и центъра на
града. Други членове на ГСС отхвърлиха тази идея като напълно неизпълнима. Направено бе
предложение да се организира акция за почистване на центъра на града.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата реши да проведе
информационна беседа на тема опазване на околната среда на 03.09.2015г. и акция за почистване на
Меричлери на 21.09.2015г. от 9:30ч.
Ангажирани лица: Всички членове на ГСС и кмета на града – Ангел Колев.
Предприети действия: Разпечатаха се обяви за акцията и се разпространиха из целия град. Всеки член
на ГСС се ангажира да покани свои приятели и роднини. Кметът на Меричлери обезпечи окосяването на
тревните площи в центъра и осигури вар и четки за боядисване. Андрияна Иванова осигури чували и
ръкавици за акцията.
Постигнти резултати: В акцията за почистване се включиха около 40 души, от които 7-8 деца.
Тревните полощи в центъра на града бяха окосени. Боклуците бяха събрани в чували, улиците и
площада – изметени, градинките с цветя – прекопани. Боядисахме с вар бордюрите на тротоарите и
цветните градини, а с блажна боя освежихме люлката и катерушките на детската площадка.

Дата: 29.09.2015 год.

Изготвил: Наташа Колева Маринова

„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

