
Лица за контакт от Областна администрация Хасково и общинските 

администрации на територията на област Хасково във връзка с кампанията „Да 

изчистим България за един ден!” на „БТВ Медия Груп” ЕАД: 

 

Областна администрация Хасково: 

Координатори за област Хасково: 

1. Георги Митев – началник отдел „РРДС”, тел: 038/585779, GSM: 0879250958        

2. Венелин Парапанов – гл. експерт отд. „РРДС”, тел: 038/608021 

3. Зина Тенекеджиева - мл. експерт отд. „РРДС”, тел: 038/608022 

Доброволец: Дани Стоянова – ученичка ГПЧЕ- Хасково. 

 

Община Хасково: 

Любомир Георгиев- гл. експерт „Управление на отпадъците”, отдел „Екология”, тел. 

038/603-370 

 

Община Харманли: 

Даниела Борисова- еколог на Община Харманли, тел. 0337/8-20-15 

 

Община Димитровград: 

1. Анелия Петкова Каранлъкова- ст.инспектор в отдел „Инвестиционна дейност, 

околна следа и води”, тел. 0391/68271 

2. Тинка Стефанова- ст. Инспектор в отдел „Инвестиционна дейност, околна следа 

и води”, тел. 0391/68271 

Доброволци: 

Венета Маджарова- стажант в Община Димитровград 

Даниела Ралева- стажант в Община Димитровград 

 

Община Симеоновград: 

Таня Вълчева – гл. експерт ЕФЕ, тел: 03781 2341, вътр. 221  

   

Община Ивайловград: 

1.Мариян Катранджиев– мл. експерт, GSM: 0879333565  

2.Димитър Атанасов – озеленител, GSM: 0899672115 

 

Община Минерални бани 

1.Муса Чолак - зам. кмет, тел. 0885404455 

2.Митра Тодорова – ст.експерт МИРПП, тел.0885693678 

3.Билял Билял – ст.експерт ТПД, тел. 0885250668 

Кметовете на кметства и кметските наместници от  община Минерални бани ще 

оказват съдействие и координират дейностите по проучване и почистване на замърсените 

зони в рамките на населените места. За популяризирането на кампанията и успешното и 

провеждане ще се ангажират и Директорите на общинските фирми, Директорите на 

училища, фирми, хотели, кооперации и общинска администрация. 

Доброволци за подготовка и организиране на акциите: 

Иван Райков  – гл. специалист ОМП и ССИ, тел. 0888600465 

Цветанка Христова-Попова – гл. специалист връзки  с обществеността тел. 

0885693664 

 

Община Любимец 

Кремена Симеонова, старши специалист - еколог, тел.:03751/ 89 21 

Ще бъдат набелязани точки за почистване в града и общината. Ще бъдат проведени 

срещи с учители, които да организират ученици да участват в кампанията. Доброволците - 

граждани, които ще се съберат за участие в деня на инициативата ще бъдат разпределени в 



екипи според броя им по точките за почистване и своевременно ще бъдат определени 

отговорници на екипи. В селата кампанията ще бъде организирана чрез съответните 

кметове и кметски наместници. 

 

Община Маджарово 

1.Татяна Стоянова– секретар на общината, тел: 03720/2347  

2илия Господинова – мл. експерт „Младежки дейности, култура и спорт”, тел: 

03720/2732 

Доброволец- Теменужка Николова 

 

Община Стамболово 

1.Галина Йорданова– мл. експерт „Екология и земеделие”,  тел: 03721/2234 

Доброволци: 

Себиле Осман: функции – разпространяване на информационни материали, 

мотивиране и насърчаване на населението и др.; 

Вилдан Мустафа:  функции – набелязване на местата за почистване, разпределяне и 

раздаване на чували и ръкавици и др. 

 

Община Свиленград: 

1.Гергана Тонева- ст.експерт „ЕОС”, тел. 0886/330071 

2.Янчо Андреев- рък. Звено „БРР”, тел.0886/330076 

3. Антон Пенчев- ст.експерт „ДМС” 

Доброволци: 

Велимир Нешев- ученик 

Росица Николова- ученичка 

Христо Коларов- ученик 

Иван Пеев- ученик 

 

Община Тополовград 

1.Тоня Бакалова – началник отдел ОСИРУТ, GSM 0885305242 

2.Диана Георгиева – ст. експерт ППЕ , тел.0470/52390 

3. Райна Илиева – ст. спец. еколог, тел.0470/52390 

4. Роса Ламбова – гл. спец. озеленител  

5. Радка Костова – ст. спец. Озеленител 

6. Траян Траев – ст. спец. лесничей, тел.0470/52390 

7. Иван Клюнков – домакин ОбА , тел.0470/54190 

Доброволци: 

1. Десислава Тодорова – студентка  

2. Златко Деспов- студент  

3. Димитър Чавдаров – ученик  

4. Петя Димитрова – ученик 

Забележка: Община Тополовград се контролира от РИОСВ- Ст.Загора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


