Инициатива “Да
изчистим България
заедно – 2016”
Най-мащабната доброволческа акция
в България – “Да изчистим България
заедно”, продължава и през 2016 година,
като част от Глобалното гражданско
движение Let’s Do It World. И тази година
bTV Media Group, Министерството на
околната среда и водите, неправителствени
организации и други институции призовават
малки и големи да станат част от най-масовото почистване у нас, което ще се
осъществи на 4 юни в цялата страна, за шести пореден път. Решението за
датата е продиктувано от желанието да посрещнем Световния ден на
околната среда 5 юни в по-чиста България.
Община Априлци призовава всички граждани на общината да се
включат в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 4 юни.
Защото заедно можем да почистим и така да намалим значително
замърсеността в страната. Колкото повече хора и организации се включим в
почистването, толкова по-голям и осезаем ще бъде ефектът от него. А когато
чистим
сами,
много
повече
пазим
след
това.
Всяка организация, всяко предприятие и дружество в Априлци може да
намери своето място в тази кампания. Те могат да бъдат полезни с ресурсите
си и дори да се включат като организатори на акция за почистване на
конкретно място. Всеки един жител на община Априлци може да бъде
инициатор в тази кампания и да се погрижи за чистотата пред своя дом, на
тротоара пред магазина, градинката или на пространството до съседната
сграда.
Желанието ни е с тази кампания да бъдат въвлечени максимален брой
участници и чрез съвместните ни усилията да постигнем възможно най-добър
резултат. Да направим града и общината по-чисти, местата където живеем и
където растат нашите деца по-приветливи.
Начален час за стартиране на почистването 10,30ч. на 4 юни 2016г.
За извозване на събраните отпадъци се обаждайте на тел. 06958/22 22 и и
0882628300.

Община Априлци се присъединява към инициативата на БТВ
„Да изчистим България ЗАЕДНО”
и призовава всички организации и жители на територията на общината да се
включат в тазгодишната кампания, която ще се проведе 4 юни 2016 година!
Всеки един от нас може да бъде инициатор в тази кампания и да се погрижи
за чистотата пред своя имот, градинката, речния бряг, на пространството до
съседната сграда, детската площадка, зоните за отдих и спорт, туристическите
пътеки и др.
Начален час за стартиране на почистването 10,30ч. на 4 юни 2016г.
За извозване на събраните отпадъци и за повече информация: тел.
06958/ 22 22 и 0882628300.

