РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 17.05.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Шумен се проведе работна среща, водена от зам. областния управител Петко Шаренков във
връзка с кампанията на BTV Media Group „Да изчистим България заедно“ – 4 юни 2016 г., в
навечерието на Световния ден на околната среда.
На срещата присъстваха представители на териториалните структури на държавната
администрация в състав, съгласно приложения към протокола лист за регистрация
(Приложение №1).
Освен членовете в заседанието участваха:
- Представители на шуменски медии
- г-жа Светла Колева - Главен специалист в дирекция Природен парк „Шуменско
плато“
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Организация на акцията в Шуменския регион
Решения:
Г-н Петко Шаренков разясни организацията на акцията на територията на област
Шумен, като представителите на териториалните структури на държавната администрация
потвърдиха участие в кампанията. Акцентът е поставен върху почистването на защитените
територии и природните паркове. Той даде думата на г-жа Светла Колева, която предостави
информация за определените четири места за почистване на територията на парка, където ще
работят държавните структури по предварителен план.
 районът около Шуменска крепост
 летен информационен център до паметник „Създатели на българска държава“
 заслон „Диана“
 парк „Кьошковете“
В срещата се включи Областния управител Донка Иванова, която отправи призив към
жителите на област Шумен да се включат активно в кампанията.
Решено беше на 01.06.2016 г. в 14:00 ч. представителите на държавните структури да
бъдат пред административната сграда на Природен парк „Кьошковете“, където да дадат
информация за броя на участниците в акцията от всяка структура с цел по-добра организация
в деня на почистването.
След направеното обсъждане и взетите решения, заседанието беше закрито.
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