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Да изчистим града ни и да слезем от автомобилите!
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Като участник в открито заседание на работната група за промяна на Правилника за работа на
СОС, състояло се в края на 2019.година и предложил програмата, която получи открито одобрение
от страна на участващите в работната група и последващо възприето споделяне в лицето на
Ръководството на Столична община в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова (
https://www.24chasa.bg/region/article/7946566?fbclid=IwAR1J7hIlZ8sj-fuhMHcTtCTp_krZxmzCPx0Ldtte7N54DNdnYreHA0d8AI ) и създател на гражданската инициатива „Район Красно село –
инициативност и решения за бъдещето“, довела до множество подобрения в средата за живот на
територията на район „Красно село“ в резултат на успешното сътрудничество с различни
обществено значими институции, предлагам проект „Да изчистим града ни и да слезем от
автомобилите“.

I. Въведение в проблематиката
Претендираме за европейска столица и европейско мислене. Тогава да го направим заедно!
За никого не е тайна, че глобалният проблем на света и неговото спасение се крие в екологията и
устойчивото развитие на градове и държави. Това е една сложна симбиоза от процеси, случващи
се както на държавно, така и на чисто социално ниво. Необходима е промяна, но без да се
страхуваме от нея. Както казва Махатма Ганди „Ако искаш светът да се промени – самият ти стани
промяната." – това е доста едновременно както елементарна, така и многопластова задача, имайки
предвид манталитета на хората, живеещи в нашите географски ширини. Основният мотив, който ни
подтиква към определено действие тук, определено е материалният. Тоест, ако се появи
материален стимул, то желаното поведение у хората ще бъде провокирано и реализирано.
Необходима е една цялостна стратегия за промяна в посока подобряване на манталитета и
взаимоотношенията помежду ни, довеждащи и до промяна в средата ни за живот и то в определено
положителна посока.

II. Каква е идеята?
1. Да бъдат организирани дни за почистване на градинката, на парка, на тротоара и т.н....
Какво ще последва от тази на пръв поглед елементарна инициатива? Със сигурност в един момент
няма да имаме нуждата от организация.
За никого не е тайна, че отчуждаването между нас хората е повече от очевидно, за огромно
съжаление!

Ами ако всички от блока излезем и заедно се хванем за ръце и почистим градинката, тротоара или
парка до нас... ами тогава всички ще се запознаем един с другиго, всички ще започнем заедно да си
общуваме много повече и бихме се превърнали в Общество.
2. Да бъдат инсталирани автомати за изхвърляне на найлон и пластмаса.
И така всеки от нас, намирайки пластмасов отпадък (световната заплаха за Природата!) да го
изхвърли в подобен автомат.
3. В резултат, на което, срещу определен брой такива отпадъци, да получава билетче за
градския транспорт.
Тогава всички ние бихме били доволни и бихме живели в една наистина чиста и приятелска среда!
Защо не?!
Нека всички ние бъдем мотивирани да използваме едно екологично предвижване в града ни –
градския транспорт! Нека всички ние бъдем отговорни и се грижим за природата, ставащи едно
цяло и придаващо всеки от нас индивидуална стойност Общество! Да помислим за природата, а от
тук и за нас! ♻️🌳

III. Откъде е взаимствана тази идея?
Подобни автомати са инсталирани в община Бургас ( http://bmtnews.com/%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81/?fbclid=IwAR0X6ZxupUyZNySzvlNyfVkNCELKzRH_B__Mxf
6tHxxrbLX9Jyn6jveJCm4 ) – където срещу бутилка се получават моливи. В случая видоизменяме
идеята и я правим такава, каквато се разглежда в настоящото предложение; Има подобни и в Китай:
https://www.facebook.com/scmp/videos/620493558479275/ . Убеден съм, че такива автомати и такава
философия има във всички развити страни и градове!

IV. Проведено ли е допитване до хората?
Да. Като създател на фейсбук група и гражданска инициатива „Район Красно село – инициативност
и решения за бъдещето“, споделям тази идея. Можете да се запознаете с реакциите на гражданите
повече тук:
1) https://www.facebook.com/groups/282054552690694/permalink/689949571901188/
и
2) https://www.facebook.com/groups/282054552690694/permalink/494184584811022/

V. Финансова част

След направено проучване с помощта на община „Бургас“: 1 бр автомат/машина: 10 000 лв. - 15 000
лв.

VI. Локация за реализацията на идеята
В знак на доказателство за подписаното споразумение за съвместно сътрудничество между
гражданската инициатива „Район Красно село – инициативност и решения за бъдещето“, „Заедно за
Манастирски ливади – Запад“ и район „Витоша“, СО ( https://stolica.bg/raion-vitosha/dvegrazhdanski-organizatsii-podpisaha-sporazumenie-s-raionvitosha?fbclid=IwAR1WWSlFQ5v27sjdE1D3eZvvQhkGCrcXUnNyvaUyyKErgC6UTmu3cqaBbG0 ),
предлагам проектът да бъде реализиран на територията на горепосочените райони, а именно район
„Красно село“ и район „Витоша“. При положителни резултати като гражданско одобрение и
отзвук, тази идея да бъде имплементирана и в други райони на гр. София.

IV. Заключение
Реализирайки такава инициатива, дивидентите, които ще се получат ще бъдат комплексни и
положителни, като се започне и с правилното възпитание на подрастващото поколение.

С уважение: Цанко Донков,
Район Красно село – инициативност и решения за бъдещето,
e-mail: reshenia_za_krasnoselo@abv.bg

