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Уважаеми дами, господа, съграждани и приятели, 
 

През 2015 инициативата е "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” и се провежда в подкрепа на две международни кампании – 
„Let’s Clean Europe” на Европейската комисия и Глобалното гражданско движение „Let’s Do It World”. Разработено е ново мобилно 
приложение и в него всички участници ще могат да се локализират на картата, да качват снимки на мястото преди и след почистването, 
както и да отбелязват броя на доброволците включили се в акцията. 

Петото издание на инициативата включва организиране на 5 еднодневни акции за почистване на най – уязвимите зони, като 
датите за почистване са както следва: 
 10 май - замърсени зони в рамките на населените места 
 17 май - зони за отдих и спорт в близост до населените места 
 31 май - детски площадки в населените места 
 7 юни - защитени територии и национални природни паркове 
 27 юни - река Дунав, речни корита и водоеми в цялата страна 
 Община администрация – гр.Стражица се включва в инициативата „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” на 17 май 2015г., 
като определи следните места за почистване: 
 Отбивка за отдих, намираща се на третокласен Републикански път Стражица – Кесарево; 
 Зона за отдих към Градски парк  - Стражица, кв.102, УПИ ІV; 
 Зона за отдих централна градска част; 
 Спортно игрище към спортна зала. 

 Кампанията стартира с изготвяне на списъци с доброволци, желаещи да вземат участие в инициативата, като всеки мотивиран да 
участва може да получи информация от служителите в  Общинска администрация – гр. Стражица, ет. 1 стая 111.  
 Чувалите със събраните отпадъци е необходимо да се слагат до контейнерите, след което ще се извърши транспортирането им. 
 Сметоизвозващата фирма „Клинър”ООД ще има задължение в рамките на деня да сметоизвози събрания отпадък. 
 Надявам се, че към нас ще се присъединят повече доброволци, осъзнали ползата от това да живеем в по-чисто населено място. 
 Нека  почистим заедно!  
 
 
За повече информация на  тел: 06161/43-24 – еколог на Община Стражица или сайта на БТВ: http://www.btv.bg/da-izchistim 

 


