
ОДОБРЯВАМ!................................

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22

І. Информация за медиите за мероприятията, 

свързани с Деня на Земята - 22 април 2013г и 

Кампанията "Да изчистим България ".

1.Обръщение на Кмета.                                                 

2.Покана към учениците и гражданите за 

участие в мероприятията, свързани с Деня на 

Земята - 22 април 2013г и Кампанията "Да 

изчистим България".

25.3.2013 А.Василева       

Ф.Салифова

хх хх хх хх

ІІ. Да почистим около домовете си и 

нерегламентираните сметища в близост да 

града  - "Да изчистим България".

1.Покана към гражданите /информация за 

медиите, Общинско радио, разлепяне на 

листовки по блоковете/.                            2. 

Осигуряване извозването на отпадъците

01.04.2013 - 

20.04.2013

А.Василева       

Ф.Салифова 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

Почистване от битови отпадъци на изходите 

на гр.Кърджали и общесттвените места от 

01.04.2013. до 21.04.2013                                          

1.Изходът за с. Рани лист             2.Изходът за 

с.Повет

1. Писмо - задание до фирма "Озеленяване, 

чистота и благоустройство" ЕООД, 

гр.Кърджали.

26.03.2013 до 

20.04.2013

Анжела Василева хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

3. Изходът за гр. Хасково                                         

4. Изходът за с.Вишеград                         5. 

Района на Пасарелката на изток от Помпена 

станция на В и К                           6. Района на 

"Артекс" от ул. "Морава"       7. Дерето на 

изхода към с. Енчец под моста    

1. Писмо - задание до фирма "Титан - Клинър" 

ООД, гр.Кърджали и ""ЗАУБА" АД, гр. София

26.03.2013 до 

20.04.2013

Анжела Василева,    

Диана Димитрова

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

ІV. Почистване на паметниците и пространствата 

около тях

1. Писмо - задание до фирма "Озеленяване, 

чистота и благоустройство" ЕООД, 

гр.Кърджали.

26.03.2013 до 

20.04.2013

Анжела Василева хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

V Почистване от битови отпадъци на 

обществените места и нерегламентираните 

сметища в селата от живущите в тях 

20.04.2013г.

1. Писма до кметовете на населени места.   2. 

Организация за извозване на събраните 

отпадъци - 20.04.2013 г..

26.03.2013 до 

20.04.2013

Диана  Димитрова хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

                                                                     КЪРДЖАЛИ - ЧИСТ И КРАСИВ!
                                     Програма на Община Кърджали за проявите, посветени на Деня на Земята - 22 Април 2013 год. и Кампанията "Да изчистим България за един ден" - 20.04.2013г.

                                            изпълнява се  в партньорство с "Титан - Клинър" ООД, "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД, "ЗАУБА" АД, гр. София, Регионална Дирекция по горите - Кърджали, 

№ Дейности                                                      

за                                                    

почистване 

                                                             Държавно Горско стопанство - Кърджали, Обединен Детски Комплекс - Кърджали, ПГЕЕ "К. П. Войвода? - гр. Кърджали, читалище "Обединение 

                 Дата на провежданеОтговорникЗадачи                                                       

за                                                

изпълнение

Срок за 

изпълнение на 

задачата 

III.



VІ. Почистване на чапловата колония съвмесно с 

еко клуба към читалище "Обединение", Детски 

младежки парламент към ОДК и Екоклуба към 

читалище "Обединение 1013" - Кампанията "Да 

изчистим България" .

1. Сборен пунк - моста за  кв. "Възрожденци" 30.3.2013г. Анжела Василева 

Камелия Чолакова 

Златка Пеньова

хх

VІІ Организиране на повторно почистване на пътя 

за Язовирната стена.

1. Покана към колегите в Общинска 

администрация.         

15.04.2013г - 

20.04.2013г.

А. Василева, 

Г.Мехмед, "ОЧБ" 

ЕООД

хх хх

VIІІ Почистване на дворовете на училищата, 

професионалните гимназии и ОДК в град 

Кърджали и селата във връзка с Деня на 

Земята и Кампанията "Да изчистим България"      

1.Писма до всички училища в града и селата.                                      

2.Поздравителен адрес на включилите се                      

26.03.2012г. А.Димитрова  

Г.Мехмед "Титан 

Клинър"

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22

1 Свободно създаване на колаж от детските 

градини на тема “Обичам те, Земя” от 

растителни и битови отпадъци, който да се 

представят в Община Кърджали до 18.04.2013 

година 

1. Писма до детските градини                        2. 

Осигуряване на табла и маси във фоайето на 

Община Кърджали на 18 април 2013 година.                          

26.03.2012г. А.Василева, 

В.Бошняшка

хх хх хх

2 1. Конкурс за песен "Обичам те, Земя", 

наградените песни ще бъдат представени на 

празника за деня на Земята.                            2. 

За учениците от І до ІV клас – “Кърджали - чист 

и красив”.   3. За учениците от V до VІІ клас - 

„Кърджали - моят слънчев град ” – свободен 

жанр /съчинение, есе, стихотворение по 

желание/ – индивидуално или групово участие. 

1.Писма до всички училища в града до 

26.03.2013г.                                             

2.Осигуряване на награди.                      3. 

Поздравителен адрес за всички участници.                                            

4. Публикуване на най-добрите  съчинения в 

местните медии и сайта на Общината

получавене на 

всички съчинения, 

есета и песни до 

15.04.2013г., 

изпълнение на 

22.04.2013 г. на най-

добрите

А.Василева, Димитър 

Ганев,                Ани 

Димитрова

хх хх хх

3 Засаждане на декоративни едроразмерни 

фиданки в парк "Простор" в Горичката на 

Кърджалийци и техните приятели от 

Представители на Детския младежки 

парламент, РДГ и ДГС Кърджали.

1.Съгласуване с "ОЧБ" ЕООД, за изкопаване 

на дупките за дървета, след уточняване с ОДК.                      

2.Осигуряване на фиданки от РДГ - Кърджали.

05.04.2013г.             

От 11.00 часа в парк 

"Простор"

Анжела Василева,  

Златка Пеньова

хх

Задачи                                                       

за                                                

изпълнение

Срок за 

изпълнение на 

задачата  

                 Дата на провежданеОтговорникПрояви                                                         

за учениците и жителите                              

на  Община Кърджали

№



4 Откриване на фотоизложба за Деня на земята 

и Кампанията  "Да изчистим България" на 

открито в Градската градина, Кърджали от 

22.04.2013г. - 12.00 часа

1.Организиране на децата от ОДК                                     

2.Осигуряване проявяването на снимките от 

Община Кърджали.

22.04.2013г. Анжела Василева,  

Антония Грозева

хх

5 Регионална работна среща "Земята - Наш дом" - 

за добри практики в екологичното 

образование и възпитание на учениците.

1.Заявка за участие до  ПГЕЕ.                                                         

2. Провеждане в сградата на ОДК от 13.00 

часа.                                                       3. 

Презентации по темата.

18.04.2013г. Анжела Василева,,      

Златка Пеньова,      

ПГЕЕ

хх

6. Арт - работилница за изработване на цветя, 

накити и други от отпадъчни материали

Анжела Василева,  

Златка Пеньова

хх

7. Изработване на Пана от отпадъчни хартиени и 

пластмасови отпадъци на ученици от Школата 

по изобразително изкуство при ОДК - 

22.04.2013 година от 

22.04.2013г. Анжела Василева,  

Златка Пеньова

хх

8 Организация на населението за участие в 

Кампанията "Да изчистим България"

1.Обръщение на Кмета.                                                 

2.Покана към гражданите /информация за 

медиите, Общинско радио, разлепяне на 

листовки по блоковете/ за участие в  

Кампанията "Да изчистим България за един 

ден".                                                         3. 

Разлепяне на листовки по жилищни сгради и 

писма до институции, съвмесно с Обл. 

администрация.                                                          

4. Закупуване на чували и ръкавици за 

гражданите и разпределянето им.                     

5. Гореща линия за граждани и фирми за 

заснети нерегламентирани сметища.        6. 

Осигуряване на награди за отличили се 

Домсъвети за почистване на МБП -  

декоративни храсти и рози.

30.03.2013 - 

20.04.2013г.

Веселина Танчева,     

Анжела Василева,  

Диана Димитрова,  

Гюлкан Мехмед,     

Петя Колева,          

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх

9. Състезание по аранжиране на цветя за 

ученици от VІІ до ХІІ клас. Сборен пункт 

22.04.2013г. От 11,30ч. пред Общината в 

Градската градина

1.Писмо до всички училища в града за участие                                                 

2. Поздравителен адрес от Община Кърджали

22.04.2013г. Диана  Димитрова хх



10. 1. Празнична програма с награждаване на 

отличилите се участници в кампанията 

"Кърджали - чист и красив" и Кампанията "Да 

изчистим България"- на открито пред театъра 

/бивишият паметник на Г.Димитров/ на 

22.04.2013г. от 12,00ч.                 2. Колоездачна 

обиколка на гр. Кърджали начален час  10.30ч 

тръгване - 11.30 пристигане и участие в 

майстрорско управление на велосипеди.

1.Осигуряване на музикални и танцови състави 

и награди и изготвяне на сценарий                                                                               

2.Осигуряване на озвучаване и водещ                                        

3.Осигуряване на награди за гражданите и 

участниците.                                         4. 

Осигуряване на конуси за провеждане на 

състезанието по майстрорско управление на 

велосипеди.                           5. Закупуване на 

лакомства за присъстващи деца и участниците 

в програмата.                                                           

22.04.2013 г. Елмаз Касим, А. 

Василева, Д.Ганев              

"Титан Клинър", 

"ОЧБ", ПГЕЕ

хх

............................................

    

                        



                                                                     КЪРДЖАЛИ - ЧИСТ И КРАСИВ!
                                     Програма на Община Кърджали за проявите, посветени на Деня на Земята - 22 Април 2013 год. и Кампанията "Да изчистим България за един ден" - 20.04.2013г.

                                            изпълнява се  в партньорство с "Титан - Клинър" ООД, "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД, "ЗАУБА" АД, гр. София, Регионална Дирекция по горите - Кърджали, 


