
Община Попово ще се включи активно в инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден” на 12.05.2012 г. 
Вторник, 24 Април 2012г. 08:44ч.

  

  

Кампанията "Да изчистим" е глобална и нейната цел е всички заедно да направим света
по-чист, по-уютен и по-зелен. От четири години насам опитът „чистене на една държава
за един ден” се предава от една страна в друга. Идеята на кампанията „Да изчистим
България за един ден” има дългосрочна цел – да се промени отношението на хората
към градската среда и природата, да се променят техните навици и да се създаде
позитивна гражданска позиция.

  

Община Попово подкрепя идеята за една по-чиста, по-уютна и по-зелена среда за
живеене и затова се включва активно в инициативата. За целта ще се осигурят на
всички доброволци чували и ръкавици, които ще се раздават в сградата на общинска
администрация от 7 до 11 май в стая 301 „Екология” в рамките на работното време на
Общината, както и на самия 12 май пред сградата на Общината.

  

Набелязаните места за почистване в Попово са:

    
    1. Южната част на Градския парк (градската градина);  
    2. Блоковото пространство между ул. ”Дряновска”, ул. „Освобождение” и ул.
„Дружба”;   
    3. Черният път югоизточно от кв. „Надежда”;  
    4. Зелените площи около МБАЛ-Попово;  
    5. Пространството между ул. „Бенковска и ул. „Македонска” – територия около
изоставен строеж;   
    6. Зони за отдих около язoвир „Каваците”;  
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    7. Зелената площ над старите гробища;  
    8. Кв. „Младост” – до бившия Керамичен техникум;  
    9. Скатът на река Поповска в отсечката между ул. „Трети март” и ул. „Хан Аспарух”;  

  

10. Зелената площ, южно от ул. „Райко Даскалов” – срещу Професионална гимназия по
техника и лека промишленост;

  

11. Зелената площ на пресечката между ул. „Иван Иванов” и ул. „Симеон Велики”,
започваща от югозападния край на двора на Професионалната гимназия по техника и
лека промишленост

  

Извън рамките на града са набелязани за почистване следните места:

    
    1. Северно от село Кардам;  
    2. Районът около чешмата преди разклона за село Водица;  
    3. Районът около крайпътното заведение „Корабчето” в посока село Ковачевец;  

  

За улеснение на доброволците на описаните места за почистване също ще бъдат
раздавани чували и ръкавици. Посочените места са ориентировъчни и всеки гражданин
може да се включи в инициативата, почиствайки района, в който живее (улица, квартал
или градинка). Събраните отпадъци трябва да се оставят в близост до контейнерите за
битови отпадъци, от където ще бъдат извозвани до депото.

  

Кампанията ще стартира точно в 10.00 ч. на 12 май. Приканваме всички граждани на
Община Попово да се включат активно в инициативата „Да изчистим България за един
ден”.

  

От своя страна и скаутски клуб "Антола'" приема да координира действията по
почистването в кампанията на bTV "Да почистим България", като предлага помощта на
своите координатори по райони:
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  1. Южната част на Градския парк /над бившия рест. "Байкал" и към ЖП линията/ -сборен пункт на входа на Градската градина, координатор Иван Антонов Тонев - тел.0883 479451;  2. Около блоковото пространство между ул. "Дряновска" и ул. "Освобождение" - сборенпункт между двата блока, координатор Кристиян Тихомиров Йорданов - тел. 0877229692.;  3. Зелените площи от северната страна на МБАЛ - Попово - сборен пункт пред входа наМБАЛ, координатор Янка Атанасова Колева тел. 0884 674193;  4. Между ул. "Бенковска" и ул. "Македонска" /незавършеното училище "ЛюбенКаравелов"/ - сборен пункт пред Строителна фирма "Антола" на ул."Тракия" 24,координатор Иво Тихомиров Иванов тел. 0885 813213;  5. Зоните за отдих около язовир "Каваците" - сборен пункт на паркинга на Почивна база"Белите брези", координатор Дарин Атанасов Сагев - тел. 0894 437431;  6. Зелените площи над старите гробища - сборен пункт паркинга пред "АвтосервизГатев", координатор Даниела Тодорова Стефанова - тел. 0883 446935;  7. Квартал "Младост" до бившия Керамичен техникум - сборен пункт пред входа наКерамичния техникум, координатор Марияна Нейкова Кръстева - тел. 0883 469303;  8. Ската на река Поповска и отсечката между ул. "Трети март" и ул. "Хан Аспарух" -сборен пункт пред сградата на Общината - координатор Николай Сашев Николаев тел.0899 795047;  Координаторите също ще раздадат чували и ще показват местото за събирането им, ноняма да предлагат ръкавици. Ще ги разпознаете по тениските, които ще бъдат бели слогото на кампанията.  За допълнителни въпроси можете да се обръщате и към координатора на кампаниятаза гр. Попово - Дарин Сагев на тел. 0894 437431.  Пожелаваме успех на кампанията за да живеем в един по-чист град!    КОЙ, КЪДЕ ЩЕ ЧИСТИ (ПРИМЕРНО РАЙОНИРАНЕ):  * Скаутски клуб "Антола", Ротари клуб-Попово, ТД "Черноломец" и Фен клуб „ЦСКА” -Попово  - на язовир "Каваците" откъм "къщичките";  * Сдружение на ловците и риболовците - откъм боровата горичка на язовир "Каваците";  * ПГСС и ПП "ГЕРБ" - Попово – от северната страна на Болницата в горичката;  * Гимназия "Хр.Ботев" в градската градина;  * Община- Попово, Младежки клуб "Аз и ти" и др.  - от сградата на Общината до ПГТЛП;  * ПГТЛП и Пенсионерския клуб - около ПГТЛП;  * Дом за деца - Попово и граждани - около блоковете зад бившия Керамичен техникум;  * БСП - Попово – около недовършеното училище „Л. Каравелов”    От Пресцентъра на Община Попово
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