
Как да участват общинските администрации в кампанията "Да изчистим 

България заедно" на 4 юни? 

1. Сформирайте специална работна група/организационен екип, който ще се грижи за 

провеждането на инициативата във Вашата община. Дейността на екипа следва да се 

ръководи от кмета или негов заместник. Целта е постигане на по-добра оперативна 

ефективност. Лицето за контакт следва да подпомага гражданите и доброволците в 

общината и да координира работата на екипа. 

2. Определете мръсни места и сметища, за които общинската администрация не 

разполага с ресурс и възможност да почисти в рамките на традиционните общински 

мероприятия. 

3. Препоръчваме Ви до 30 май да изпратите информацията за Вашите планове за 

почистване на daizchistim@btv.bg. Публикувайте ги и във Вашите информационни 

канали. 

4. Стартирайте собствена информационна кампания за жителите на общината. Обявете 

начален час на акцията, списък с местата, на които ще се чисти в дните на кампанията. 

Използвайте ресурса си, за да анонсирате местата, които се нуждаят от почистване и на 

които общинската администрация ще бъде организатор на акцията. Използвайте – 

банери, лого и други ключови визии на инициативата, за да идентифицирате участието 

ви в националната инициатива. Активирайте контролните органи на местно ниво да 

предприемат съответни действия за собствениците на замърсени частни имоти. 

5. Проучете къде във Вашата община има инициативи за почистване, организирани от 

фирми, НПО, семейства и други. Съдействайте им за транспортиране на отпадъците и 

осигуряване на ресурси; 

6.Осигурете чували, ръкавици и други консумативи. Потърсете подкрепа от местните 

сметосъбиращи, сметоизвозващи фирми или други оператори от сектора за управление 

на отпадъците, фирми-дарители, неправителствени организации, държавни институции; 

7. Организирайте пунктове за раздаване на чували и ръкавици в близост до местата за 

почистване в съответните дни; 

8. Обособете и специални места за събиране на пълните чували с отпадъци, които са 

лесно достъпни за транспортната техника. Погрижете се за транспортирането на 

отпадъците до най-близкото депо; 

9. Потърсете възможност за съчетаване на полезното с нещо приятно– организирайте 

хепънинг, състезание или друго забавление, което ще привлече повече участници. 

Планирайте събитието след акцията за почистване, за да докажете, че „който чисти, не 

цапа, дори и когато се забавлява”; 

10. Информирайте доброволческите групи от общината, че могат да отбележат 

почистените от тях места на сайта на инициативата– daizchistim.bg. На картата на 

кампанията, която ще бъде активна през последната седмица преди деня на голямото 

чистене– 4 юни, всеки участник може да качи снимки на почистените зони (преди/след 

акцията), да отбележи името на организацията, както и броя доброволци и почистената 

от тях площ; 

11. Поканете местни медии да се включат в отразяването на кампанията. Можете да 

изпратите снимки и информация, които да бъдат публикувани на сайта на кампанията 

на daizchistim@btv.bg  

За повече информация: http://daizchistim.bg/kak-da-uchastvash 

Източник: http://daizchistim.bg 

http://daizchistim.bg/markiraj-pochistena-zona/
http://daizchistim.bg/kak-da-uchastvash
http://daizchistim.bg/


Отговорните лица по общини на територията на РИОСВ- Хасково следва да изпратят 

междинни резултати за събраните количества отпадъци до 15,00ч. на 04.06 и финални 

резултати до 10,00ч. на 05.06 на е-поща: pstamatov@riosv-hs.org . Може да изпратите 

снимки и информация, които да бъдат публикувани на сайта и Фейсбук страницата на 

РИОСВ- Хасково "Приятели на природата" на е-поща: pr_riosv_hs@abv.bg . На 04.06 

дежурен телефон на РИОСВ- Хасково ще бъде 038/60-16-17, отговорен експерт- инж. 

П.Стаматов. 

  

 

https://www.facebook.com/PriateliNaPrirodata/

