
 

1. Отговорни лица за кампанията „Да изчистим България за един ден” на 

територията на област Кърджали: 

 

- за община Ардино:  
1. Нюркян Мехмедали - Вр. изп. длъжността Н-к отдел „Екология и опазване на 

околната среда”, тел.: 0885 730117, 03651/58602, e-mail: nurikyan@gmail.com 

 

- за община Джебел: 
1. Юсеин Мохамед Махмуд – Ст. специалист „Социални дейности и еколог”, тел. 

03632/ 2359; 0896 868908; e-mail: useindjebel@abv.bg 

 

- за община Кирково: 
1. Вела Николова – Мл. експерт „Екология”, тел. 03679/89-11, 0885334428, e-mail: 

vela.nikolova@abv.bg 

2. Йосиф Башев – организатор “Сметосъбиране, сметоизвозване и нерегламентирани 

сметища”, тел: 0885334428; 

 

- за община Крумовград:  

1. Йосиф Василев – заместник-кмет на община Крумовград, тел: 0887235998, e-mail: 

minkrum@abv.bg 

 

- за община Кърджали: 

1. ланд. арх. Анжела Василева – Старши експерт „Озеленяване” в сектор „ООС” -  

тел. 67380; GSM 0888886863; email: anjivas@abv.bg; 

2. Веселина Танчева – Началник сектор „ООС” – тел. 67379; GSM 0885868922; 

email: ekologia_kj@abv.bg; 

3. Фикрие Хорозова – Началник сектор „Канцелария и международни връзки” – 

тел. 67310; GSM 0887142992; email: f_salifova@mail.bg 

 

- за Обединен детски комплекс 

1. Златка Пеньова – Директор на обединен детски комплекс, тел.: 0361/62324, e-

mail:odk_ki@abv.bg 

 

- за община Момчилград:  

1. Шенгюл Местан – Мл. експерт ”Управление на отпадъците” тел: 03631/78-60, 

0884250544, e-mail: shengul_83@abv.bg; 

2. Мехмет Мехмет – контрольор по управление на отпадъците. тел: 03631/78-60, 

0885949900, e-mail: mehmet_mehmet84@abv.bg 

 

- за община Черноочене: 
1. Даниела Николова, тел. 03691/6263. 

 

- за Регионален инспекторат по образованието – Кърджали: 

1. Демитра Мирянова – началник на отдел АПФИСИО – 0361/ 60424; 0879129428; 

 

- за Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали: 

1. Росица Стоянова – 0361/ 62608; 0882826309; 

 

- за Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали: 
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1. Румяна Лазарова – 0882826486 

 

- за Митническо бюро -Кърджали: 

1. Цветан Юрганчев – Началник на Митническо бюро - Кърджали - 0361/ 65431; 

0887702752; 

 

- за Дирекция „Инспекция по труда – Кърджали” 

1. Костадин Стратиев – Директор - 0361/ 6 51 40 ; 6 57 97; 0898771327; 

 

- за Териториално статистическо бюро – Кърджали 

1. Антон Беков - 0885702448 

 

- за Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали 

1. Йорданка Гочева” -0885411026 

 

- Областно пътно управление – Кърджали 

1. инж. Петя Димова – 0361/62306; 0885 742 454 

 

 

Община Кирково – нямат разделно събиране; пълните чували с отпадъци ще се 

събират на автогарата в гр. Кирково 

 

Община Крумовград 
На 12.Май.2012 (събота) от 09:00 часа ще почистим: 

1.Бреговете на река Крумовица- отговорник Мирян Първанов – Директор на дирекция 

„Специализирана администрация” при общинска администрация Крумовград; 

2. Входа на Крумовград при с. Вранско- отговорници Нергюзе Мустафова- началник на 

отдел ГРАО и Джайде Идрис – кмет на кметство; 

3. Градски парк – участъка от ОДК до горичката – с отговорник Карамфилка Тюрдиева 

– старши счетоводител във „Функция- Образование”; 

4. Бивш паркинг до професионалната гимназия в кв.44 по ПУП на Крумовград- с 

отговорници Ифет Салимова – началник на отдел „Икономическо развитие” и Сабахтин 

Халваджъ- главен специалист”Канцелария”; 

5. Квартал „Запад”- с отговорник Фатме Осман – секретар на община Крумовград и 

Лейля Караибрям – главен специалист „Евроинтеграция”; 

6. Квартал „Дружба”- с отговорници Атанаска Гинева – началник на отдел „Финансово 

счетоводен” и Алдин Арсов – началник на отдел „Управление на собствеността и 

канцелария”  

Община Крумовград ще осигури ръкавици и чували. Община Крумовград ще извози 

събраните от вас отпадъци. Към нашата организация ще се присъединят и екипите на 

държавни структури, местни и частни учреждения.  

 

Община Черноочене – нямат разделно събиране 
1. Село Черноочене –общински паркинг при път І-5; 

2. Село Комунига- до разклона с път ІІ-58; 

3. Село Габрово- до разклона с път ІІ-58; 

4. Село Водач- вляво от пътя на влизане в селото; 

5. Село Паничково- центъра до джамията; 

6. Село Лясково- центъра до кметството; 

7. Село Драганово- на влизане в селото до водостока. 



 

Община Ардино –  

гр. Ардино  

1. Паркинга на общината; 

2. временно депо в Ардино: 

3. Парк „Нилюфер” и блоковете до парка 

с. Бял извор и с. Жълтуша – близо до контейнери в центъра на селата 

 

Община Джебел –  

Във връзка с кампанията на BTV “Да изчистим България за един ден” община 

Джебел определя следните места за събиране на пълните чували с отпадъци от страна 

на гражданите включили се в деня на почистването: Паркинга на общината, до 

горичката и обичайните места с контейнерите за събиране на отпадъка. 

 

Община Момчилград 

Обичайните места с контейнерите за събиране на отпадъка. 


