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Призив към населението на гр.Девин

От края на месец март Община Девин започна пролетното почистване на града. До
момента са почистени улиците в кв. Изгрев – „Техеран”, „Малчика”, „Въча”, „Филип
Тотю”, „Искра”, както и ул.”Васил Левски” с прилежащия склон на м.Бачката, ул.”Шина
Андреева”, ул.”Слави Кацаров” и други места. В момента почистването продължава в
кв.Тодорково. Почистен е пясъка останал от зимното поддържане на улиците и в
момента се извозват пълните чували. Извозени са голяма част градински отпадъци и
клони от личните дворове на гражданите, както и наноси, трици и малка част
строителни материали от дребни домакински ремонти. Засадихме и пролетни цветя в
централната градска част.

На 26 април предстои провеждането на инициативата „Да изчистим България за един
ден”.

За трета поредна година Община Девин ще подкрепи най-мащабната доброволческа
кампания у нас. Основната цел на инициативата е почистване на мястото, където
живеем и природата, която обичаме. Надяваме се на този ден да съберем много по –
малко отпадъци, в сравнение с минали години, което ще покаже, че общите ежедневни
усилия, полагани за опазване на средата, в която живеем, от граждани, гости на града и
администрация, дават желания резултат!

В рамките на кампанията обявяваме и пролетното почистване на населените места от
общината в дните от 14.04 до 26.04.2014г.
Ще се чистят
улици, околоблокови пространства, градинки, дерета и речни корита, както и
нерегламентирани сметища в територии за обществено ползване.

Отново приканваме жителите на гр.Девин и останалите населени места да излязат и да
се включат в мероприятието.

1/4

Призив към населението на гр.Девин за пролетно почистване на града.

Препоръчваме почистването в гр.Девин да се извърши по квартали, като се насочи в
следните проблемни зони:
1. кв.Саята – северозападен скат към „Топливо”
2. кв.Саята – скат под ул.”Гордю войвода” - в района на цех за безалкохолни
напитки
3. кв.Тодорково – обръщалото в дъното на улиците „Шипка” и „Здравец” –
4. кв.Кумбата – почистване на терен над Болница и прилежащо дере
5. района около параклис св.Дух
6. пътя към м.Струилица, района на параклис Св.Георги, стадиона
7. Живущите в блоковете на ул.”Родопи”, „Цветан Зангов”,”Васил Левски”,
„Освобождение”
да насочат усилията си към почистване на околоблоковите
пространства и оформяне на градинки с цветни алеи и кътове за отдих
8. кв.Врътлек – почистване на околоблоковите пространства и оформяне на
зелените площи. Належащо е почистването зад подпорната крайречна стена от
изхвърлените там отпадъци.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Местата, нуждаещи се от почистване и привеждане в по-добър вид на територията
на града не са малко. Ако всички ние се огледаме и проявим инициативност ще ги
открием. Нека обединим усилията си и направим по-приветлив града ни. Нека направим
така, че всеки посетил града ни да остава с прекрасни впечатления и да иска да се
завърне отново тук.

Община Девин ще подсигури на всички участници в кампанията по почистването на
града полиетиленови торби и ръкавици.

По населени места можете да се обръщате към Кметове и кметски наместници за
снабдяване с чували и ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните
отпадъци.
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Желателно е спазването на някои основни правила:
- Всички събрани битови отпадъци изхвърляйте в съдовете за смет, а когато се
запълнят ги събирайте в чували, които поставяйте на удобно за извозване място.
- Кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно – добре е
Общината да бъде уведомена предварително, където това се налага. Клоните да се
събират на подходящи и удобни за извозване места.
- За разделно събраните отпадъци от пластмасови, стъклени и хартиени опаковки в
деня на кампанията в гр.Девин, по квартали ще бъдат открити пунктове, където ще
могат да бъдат предадени безвъзмездно. Планираме пунктовете да се разположат
както следва:
- - паркинг пред СПА хотел Девин
- - паркинг при Старата върба
- - паркинг над техникума

Ако тези пунктове са далече от дома Ви и Ви е трудно да ги занесете до там, просто ги
изнесете пред жилището си и позвънете на тел. 0879 221 584. Ние ще изпратим кола да
ги извози. На същите места можете да се снабдите с чували и ръкавици от нашите
сътрудници в деня на кампанията.
- За всякакви излязли от употреба електронни и електрически уреди като стари
печки, хладилници, радиоапарати, прахосмукачки и др., както и различни видове
батерии, от които желаете да се освободите се обадете също на тел. 0879 221 584, за
да заявите извозването им.

Вземете със себе си лопати, мотики, вили, гребла, метли и друг необходим инвентар.
Ако имате собствени ръкавици – ползвайте ги.

Обръщаме се към Ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да
организират своите служители за участие в инициативата, като се организират и
почистят прилежащите си територии.
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Добре е домоуправителите в жилищните блокове също да се обърнат към своите
съседи да излязат и почистят около блоковете си и оформят зелените пространства
пред тях.

На електронната поща на Общината можете да заявите вашето участие като
доброволци, както и да посочите места, които смятате, че трябва да бъдат почистени.

За всякакви въпроси и информация, относно кампанията „Да изчистим България за
един ден”, както и за препоръки по организацията и можете да звъните и на телефони
03041/21-74 и 0879 221 584.
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