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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов призова общините за намаляване на отпадъците и повече 

рециклиране 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-prizova-obstinite-za-

namalyavane-na-otpaducite-i-poveche-reciklirane/ 

 

       
 

Текст: „Природата е перфектната кръгова икономика. В нея отпадък не съществува. 

Ние трябва да се опитаме да се приближим до подобна на природната система, в 

която всяко нещо е полезно. Това е фундаментът на кръговата икономика”. Това заяви 

министърът на околната среда и водите Нено Димов на семинар на тема 

„Интегрирано управление на отпадъците” в курорта Пампорово, организиран от 

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Във форума участваха 

председателят на комисията по околна среда и води в Народното събрание Ивелина 

Василева и над 100 представители на местната власт и бизнеса от 27 общини от 

Смолянска, Пловдивска,  Пазарджишка, Кърджалийска, Бургаска  и Софийска 

област.   

 

Министър Димов припомни, че през 2015 г. беше приет план за действие от ЕС в 

посока кръгова икономика, а в края на миналата година беше постигната 

договореност и за промените на директивите. „Кръговата икономика е система, при 

която влагането на ресурсите, отпадъците, емисиите и изтичането на енергия се 

свежда до минимум чрез забавяне, затваряне и стесняване на енергийните и 

материалните цикли. Идеята на кръговата икономика започва още при дизайна на 

производството. Още в началото трябва да проектираме продуктите така, че да 

минимизираме отпадъка и да максимализираме употребата. Продуктът трябва да е 

проектиран така, че да има по-дълъг живот, да е по-лесен за ремонт, за разглобяване 

и да може да се рециклира. Подходът към кръгова икономика на практика се опитва 

да запазва стойността на стоките и материалите максимално дълго време”, обясни 

министър Димов. Той даде пример, че в момента е по-лесно да си смените 

пералнята, отколкото да я ремонтирате. 

 

„Един от основните проблеми при прилагането на подхода за кръгова икономика е, 

че първичните суровини на пазара са много по-атрактивни и достъпни с ясно качество. 

Докато при вторичните качеството не е добро, не са устойчиви и не сме наясно как 

ще се развие тяхната употреба. Затова ЕС трябва да върви в посока подпомагане на 

пазара на вторични суровини във всички държави-членки”, категоричен беше 

министърът.  Той призова местните власти и бизнеса да мислят в посока 

предотвратяване на отпадъка чрез повторна употреба, рециклиране, употребата на 

енергията чрез инсинеринане и чак накрая  депониране. Целта е депонирането да е 

нищожно малко.  

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-prizova-obstinite-za-namalyavane-na-otpaducite-i-poveche-reciklirane/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-prizova-obstinite-za-namalyavane-na-otpaducite-i-poveche-reciklirane/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

 

По думите на министъра науката може да е много полезна в намирането на решения 

за кръговата икономика, които да бъдат приложени в практиката. Той съобщи, че 

общините могат да се възползват от средствата, предвидени по Оперативна 

програма “Околна среда” за изграждане на рециклиращи и сепариращи 

мощности. По програмата предстои да се отвори нова процедура за 

демонстрационни и пилотни проекти в областта на управление на отпадъците, по 

които общините и научните центрове могат да кандидатстват за финансиране на 

научни разработки в тази сфера. 

 

Източник:  Дневник 
 

Заглавие:  Трябва да се приближим до природата, където отпадък не съществува, 

обяви министър Димов 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/03/16/3148115_triabva_da_se_priblijim_po_priro

data_kudeto_otpaduk_ne/ 

 

 

 

Текст: Природата е перфектната кръгова икономика. В нея отпадък не съществува. 

Ние трябва да се опитаме да се приближим до подобна на природната система, в 

която всяко нещо е полезно. Това е фундаментът на кръговата икономика, каза днес 

министърът на околната среда и водите Нено Димов на семинар на тема 

"Интегрирано управление на отпадъците" в курорта Пампорово, цитиран от агенция 

"Фокус" . 

 

Той призова местните власти и бизнеса да мислят в посока предотвратяване на 

отпадъка чрез повторна употреба, рециклиране, употребата на енергията чрез 

инсинериране и чак накрая депониране. Целта е депонирането да е нищожно малко. 

Министърът подчерта, че важно за развитието на страната е намирането на баланс 

между икономическото развитие и опазването на околната среда. "Както е важно да 

пием чиста вода, да дишаме чист въздух, да обработваме отпадъците си, така е важно 

и това да не пречи на икономическото ни развитие. Тоест не можем да сложим 

приоритет на едното или другото, те трябва да се развиват ръка за ръка", поясни Нено 

Димов. 

 

Той обясни, че философски погледнато съществуват два вида закони – едните, които 

могат да се нарушават и другите, които не мога да се нарушават. "Могат написаните 

от човека закони, а не могат божиите или природните закони. Колкото по-близо е до 

втората група един човешки закон, токова по-малко може да бъде нарушаван", 

поясни екоминистърът 

  

Източник: Actualno.com 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/03/16/3148115_triabva_da_se_priblijim_po_prirodata_kudeto_otpaduk_ne/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/03/16/3148115_triabva_da_se_priblijim_po_prirodata_kudeto_otpaduk_ne/
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Заглавие: Джордж Кремлис от ЕК: Скоро ще ни трябват две планети   

 

Линк: https://www.actualno.com/society/djordj-kremlis-ot-ek-skoro-shte-ni-trjabvat-dve-

planeti-news_665105.html 

 

 
 

Текст: Ако продължим да произвеждаме и потребяваме с текущия темп, с който го 

правим досега, за в бъдеще ще са ни нужни две планети. Това заяви Джордж Кремлис 

– ръководител на отдел „Кохезионна политика и екооценки“ в ГД „Околна среда“ на 

Европейската комисия. На форум в Пампорово за интегрирано управление на 

отпадъците Кремлис представи т. нар. „кръгова икономика“ пред кметове, зам.-

кметове и експерти от близо 30 общини. По думите му тя се превръща в приоритет №1 

за ЕК, тъй като ще бъде подкрепяна не само в текущия програмен период, а и след 

2020 г. „Повечето държави експлоатират повече от биокапацитета, който позволява 

нашата планета. Това е седмата програма за действие на ЕС. Идеята е до 2050 г. да 

променим начина на производство и потребление и да живеем в рамките на 

екологичните ограничения на нашата планета. В ЕС полагаме всички усилия за 

постигане на това. Имаме и успехи, но не живеем сами на планетата. Затова идеята 

е да се популяризира тази кръгова икономика и извън рамките на ЕС“, посочи 

Кремлис.  

 

По думите му е добре, че предизвикателствата спрямо климатичните промени са вече 

широко приети от света, „може би с изключение на г-н Тръмп“. 

 

„Но ние вярваме, че е само въпрос на време САЩ да се присъедини към това 

колективно усилие за да защитим климата на света“, подчерта Джордж Кремлис. Той 

подчерта, че законодателният пакет за отпадъците, който се подготвя от ЕС, е 

изключително важен за кметовете, защото е тяхна задачата да ги управляват. България 

като член на ЕС има юридически задължения да прилага тези директиви. И ако не си 

преведе законодателството в съответствие с новите правни задължения спрямо 

отпадъците, ще се наложи да плаща глоби. 

 

„Тези глоби са напълно реални, вие сте по-нова страна членка, но моята родина 

отдавна плаща глоби в тази връзка по отношение на регламентирано депониране на 

битови отпадъци. Такива глоби се плащат от страни като Испания и Италия за 

неподходящо управление на отпадъците. И ако този пакет за отпадъците бъде напълно 

приложен , ще бъдат създадени повече от 100 000 работни места, разпределени в 

целия ЕС. Ще има огромни икономии на парични средства, тъй като ще управляваме 

по-малко отпадъци, а от друга страна ще произвеждаме повече продукти“, отбеляза 

представителят на ЕК. Той каза, че финансовите икономии щели да са около 5 

милиарда евро, а ползите за обществото - около 20 млрд евро. „Ще намалят 

емисиите на въглероден диоксид. Това е нашата цел в борбата за защита на климата 

https://www.actualno.com/society/djordj-kremlis-ot-ek-skoro-shte-ni-trjabvat-dve-planeti-news_665105.html
https://www.actualno.com/society/djordj-kremlis-ot-ek-skoro-shte-ni-trjabvat-dve-planeti-news_665105.html
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на нашата планета. В Европейския съвет вече се обсъждат законодателните 

инициативи по отпадъците. Целевата дата е април 2018 г., когато ЕП трябва в пленарно 

заседание да гласува по този пакет за отпадъците и се надяваме да бъде приет“, 

посочи още той. 

 

Източник: e-Burgas 

 

Заглавие: Бургас иска да прави електричество от биологични отпадъци 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/burgas-iska-da-pravi-elektrichestvo-ot-biologichni-

otpadaci-7760 

 

 
 
Текст: Община Бургас ще кандидатства за проектиране и изграждане на анаеробни 

инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. За идеята e-Burgas писа 

още през януари, когато яснота по въпроса внесе зам. кметът по европейски политика 

и околна среда Руска Бояджиева. Сега кметът Димитър Николов лично в внесъл 

докладната записка в Общински съвет - Бургас, с която общината ще кандидатства 

по проекта.  

 

Процедурата има за цел намаляване на количеството депонирани битови отпадъци 

чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно 

третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци. За инсталацията вече има 

избран терен. Предвижда се тя да е с капацитет 30 000 т./г. Най-общо съоръженията, 

които ще бъдат изградени на площадката са: анаеробна инсталация за суха 

ферментация; когенератор; съоръжения за последващо третиране и стабилизиране 

на остатъчния продукт; компостираща инсталация; сграда за персонал. Очаква се от 

получения биогаз, чрез когенерация да бъде произведена електрическа енергия около 

5 800 000 kWhel/год. От инсталацията ще могат да се възползват още общините Айтос, 

Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. 

 

В инсталацията ще бъдат обработвани биологичните отпадъци, които генерират 

ресторантите, магазините, веригите за бързо хранене и част от домакинствата. В 

момента този вид отпадък не се обработва, а отива в клетката на сметището в 

Братово. От тревата, шумата, клоните и отпадъците от зеленчуковите борси пък се 

произвежда висококачествен компост, който се продава на пазара за торене на 

саксийни растения и градинки.  

 

Срокът за реализация е 36 месеца, а максимално допустимата безвъзмездна помощ 

е в размер на 30 500 000 лв. Докладната записка ще бъде гласувана на заседанието 

на Общински съвет - Бургас другата седмица. 

 

Източник: Капитал 

http://e-burgas.com/post/burgas-iska-da-pravi-elektrichestvo-ot-biologichni-otpadaci-7760
http://e-burgas.com/post/burgas-iska-da-pravi-elektrichestvo-ot-biologichni-otpadaci-7760
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Заглавие:  Засиленото търсене на мед пренасочва минните компании към Монголия 

Постепенното изчерпване на залежите в Чили кара фирмите да се насочват съм по-

рискови страни 

 

Линк:https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/03/18/3147067_zasilenoto_tursene_na

_med_prenasochva_minnite_kompanii/ 

 

 
 

Текст: Дълги години минният гигант Rio Tinto беше единствената международна 

компания с амбиции за добив на мед в Монголия. Тя инвестира милиарди долари в 

мащабния си проект "Ою Толгой" в пустинята Гоби. Нестабилната икономика, младата 

демокрация и големите температурни колебания държаха на далеч много чужди 

инвеститори. Развитието на технологиите и постепенното изчерпване на залежите в 

Чили рязко увеличиха нуждата от метала и накараха минните компании да погледнат 

към нови, по-рискови дестинации. Сега те бавно започват да осъзнават потенциала на 

азиатската държава, граничеща с най-големия потребител на суровината – Китай, 

пише Reuters. 

 

Мнението на геолозите, че залежи като в "Ою Толгой" рядко са изолиран случай, само 

подхранват апетита на по-рисковите играчи. Новата вълна инвеститори включва 

австралийската Xanadu Mines, канадската Kincora Copper и американската Wood 

Capital Partners. 

 

Компанията Wood Capital Partners, създадена от двама бивши банкери от Citigroup, 

вече е инвестирала няколко милиона долара за проучвания в северната част на 

пустинята Гоби. Компанията е откупила концесионните права за 364 кв. км от 

инвестиционен фонд, заяви съизпълнителният директор и управляващ съдружник 

Стивън Дизър. Той очаква скорошен бум в закупуването на активи в страната, 

подхранван от възстановяването на икономиката, след помощта на МВФ. По думите 

му бюджетът за сондажите в началото на март и април ще бъде минимум седем 

цифрено число. 

 

Изпълнителният директор на Kincora Copper Сам Спринг заяви, че през изминалата 

година компанията е инвестирала 4.5 млн. долара и смята да продължи проучванията 

си в края на март или началото на април, обнадеждена от резултатите. 

 

Изпълнителният директор на Xanadu Mines Андрю Стюарт пък обяви, че през 

следващите месеци ще проучи възможността за експлоатацията на мина в страната. 

  

Rio Tinto също се завърна. 

Инвеститорите се надяват да открият друго находище с размерите на "Ою Толгой". 

Работата по проекта, струващ 12 млрд. долара на Rio Tinto, беше възобновена от 

компанията миналата година след пауза от 5 години заради спада в цената на медта. 

https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/03/18/3147067_zasilenoto_tursene_na_med_prenasochva_minnite_kompanii/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/03/18/3147067_zasilenoto_tursene_na_med_prenasochva_minnite_kompanii/
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Разногласията на монголското правителство, държащо 34% от минния проект и 

компанията, която е собственик на останалите 66%, относно енергийните разходи и 

дължимите данъци допълнително обтегнаха атмосферата. През януари компанията 

обяви, че ще открие първия си офис в монголската столица Улан Батор и в него ще 

бъдат назначени 80 служители. Според източници от индустрията това е символичен 

ход, целящ да покаже ангажимента на компанията към страната. 

 

Растящият пазар на мед налага нови предизвикателства. 

 

Обвързаността на Монголия с икономиката на Китай засили икономическия й растеж. 

Честите смени на правителството и недостатъчно прозрачната съдебна система 

обаче са висок рисков фактор за инвеститорите. Тежките климатични условия с 

температури вариращи между -40 и 40 градуса поставят ограничение пред 

сезонността на проучванията, което липсва в страните от Латинска Америка. 

 

Тези рискове изглежда са по-малкото зло за минните компании, в свят в който 

технологиите постоянно се развиват и нуждата от метали расте. Електромобилите и 

възобновяемата енергия изискват от тях да доставят все по-голямо количество от 

суровините. Цените на метала достигнаха 7 хил. долара на тон, покачвайки се от 4.3 

хил. долара в началото на 2016 г. В същото време залежите в Чили бавно се изчерпват, 

а работниците искат по-високи заплати. Потенциалът от откриването на нови залежи в 

Монголия накара даже чилийският минен гигант Codelco да обмисли възможността за 

проучвания там. 

 

Нестабилност и висок потенциал Монголия пряко зависи от суровините и интереса на 

чуждите инвеститори, което поставя страната в много несигурно положение. Тревожни 

са и данните на Световната банка и Националния статистически институт на Монголия, 

според които 30% от тримилионното население на страната е живяло в бедност през 

2016 г. След срива на националната валута и огромния държавен дълг, спасението на 

Монголия дойде от МВФ. Спасителният пакет допринесе за подобряване на кредитния 

рейтинг на страната през януари, но задължи правителството да увеличи данъците. 

 

Източник: Марица 
 

Заглавие: 400 заведения в Пловдив събират разделно отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/400-zavedeniq-v-plovdiv-sybirat-razdelno-otpadyci-Article-

112427.html 

 

             

 

Текст: Близо 400 ресторанти, закусвални, детски градини, ясли, кухни и други 

обществени заведения в 6-те района на Пловдив се включиха в пилотния проект на 

https://www.marica.bg/400-zavedeniq-v-plovdiv-sybirat-razdelno-otpadyci-Article-112427.html
https://www.marica.bg/400-zavedeniq-v-plovdiv-sybirat-razdelno-otpadyci-Article-112427.html
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общината за събиране и извозване на хранителни отпадъци. Това съобщи директорът 

на ОП „Чистота“ Иван Стоянов. 

 

Проектът стартира в края на миналата година и първоначално се включиха 180 

заведения в централната градска част. Добрите резултати позволиха от 1 февруари 

2018-а обхватът му да се разшири във всички райони. 

 

„Специализирани автомобили събират биоразградимите хранителни отпадъци по 

уточнен маршрут и часови график, съобразен с работното време на заведенията. 

Раздали сме специални контейнери. Всички обекти, които също искат да се включат в 

проекта, могат за заявят това на телефон 032/ 675817, за да им предоставим 

необходимите съдове и да ги включим в графика“, заяви Иван Стоянов. 

 

Според него интересът от успешното осъществяване на проекта е двустранен.  Целта 

на Община Пловдив е да се намали общото количество смесен битов отпадък, тъй 

като разделно събраните отпадъци подлежат на оползотворяване. Интересът на 

заведенията е, че могат безплатно да се възползват от предоставената нова общинска 

услуга. 

 

„Забранено е изхвърлянето на хранителни отпадъци от заведения в контейнерите за 

смесен битов отпадък, предназначени за гражданите. Няма да извършваме 

специализираното обслужване, ако храните са смесени с кашони и друг вид  

отпадъци от дейността на обектите“, предупреди Иван Стоянов. 

 

Източник: Блиц  

 

Заглавие: Позор! Да се качиш на Еверест и да оставиш 1000 тона боклук там  

 

Линк: https://www.blitz.bg/svyat/pozor-da-se-kachish-na-everest-i-da-ostavish-1000-tona-

bokluk-tam_news586822.html 

 

 
 

Текст: Започва кампания по почистването на връх Еверест. Организаторите ѝ се 

надяват да вдигнат над 1000 тона боклук, оставени от туристите в най-високата точка 

на света, съобщава Би Би Си. Само в първия ден на акцията 1200 кг отпадъци са били 

извозени от летището Лукла до Катманду за рециклиране. Алпинистите, покоряващи 

най-високия връх в света, са длъжни да си върнат обратно висички отпадъци, които 

носят със себе си. Въпреки това всяка година местните шерпи намират в планината 

стотици тонове смет. Кампанията тази година е фокусирана върху отпадъците, които 

могат да бъдат рециклирани в столицата Катманду. Те ще бъдат извозени от частната 

авиолиния „Йети“, която ще извършва тази дейност цяла година. По-голямата част от 

боклука е съставена от празни бутилки, метални кутии, консерви и захвърлена 

аплинистка екипировка. Намират се и кислородни бутилки, които са пръв помощник 

при изкачването на най-високите върхове. Кампании за почистване, провеждани от 

https://www.blitz.bg/svyat/pozor-da-se-kachish-na-everest-i-da-ostavish-1000-tona-bokluk-tam_news586822.html
https://www.blitz.bg/svyat/pozor-da-se-kachish-na-everest-i-da-ostavish-1000-tona-bokluk-tam_news586822.html
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местните шерпи, се правят от години, но сега се координират от Комитета за контрол 

на замърсяването в Сагармата (непалското име на планината). Именно шерпите са 

тези, които събират високопланинските боклуци.  

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие:  Слагат подземни контейнери и по "Иван Вазов" и "Филип Македонски" 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Slagat-podzemni-konteineri-i-po-Ivan-

Vazov-i-Filip-Makedonski-780878 

 
 

Текст: За изпълнението на подземните контейнери ще се проведе обществена 

поръчка, тъй като идеята е да се поставят подобни контейнери не само по ул. "Отец 

Паисий", но и на други места - по "Иван Вазов", "Филип Македонски". Може и други 

улици да се включат в този проект. Това налага провеждането на ЗОП. Това обясни 

шефът на ОП "Чистота" Иван Стоянов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

 

За ул. "Отец Паисий" има специфика - археологията, а стандартните подземни 

контейнери тип бобър се вграждат на дълбочина около 2 метра и половина. Там няма 

как да се изпълни това. Заради това се минава на вариант контейнерите да са по-

малки, единични с дълбочина метър и 40. С тади дълбочина контейнерите по "Отец 

Паисий" ще са седем или осем. Ще бъдат поставени по линията дърветата, тъй като 

по нея не минава подземна инфраструктура. Разбира се, ще има наблюдаващ 

археолог при поставянето. Това ще е Мая МАртинова. 

 

По бул. "Цар Борис ||| Обединител" вече ще се поставят подобни контейнери на две 

точки по три контейнера вече на дълбочина 2 метра и половина. 

 

"Кметовете на всички райони имат желание за подобни контейнери и най-вероятно 

ще започнат да се слагат, особено по парковете. Например в Розариума имаме 

един голям съд, около който не е приятно да играят деца", коментира още Иван 

Стоянов. 

 

Той добави, че предприятието му има доста дейности по политиката за разделно 

изхвърляне на отпадъците. Предоставят се контейнери за разделно изхвърляне, за 

рециклируеми отпадъци, вече се предоствят контейнери за хранителни отпадъци. 

Планират се и съдове за изгорели мазнини, които да не влизат в шахтите. Предстои във 

времето да се предоставят контейнери за хранителни отпадъци и на домакинствата, 

както и площадка за компостиране. 

 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Slagat-podzemni-konteineri-i-po-Ivan-Vazov-i-Filip-Makedonski-780878
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Slagat-podzemni-konteineri-i-po-Ivan-Vazov-i-Filip-Makedonski-780878
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Източник: Btv 

 

Заглавие: Големите градове тънат в разпилени боклуци след края на зимата 

 

Причината е, че в студения сезон общините чистят междублоковите пространства 

само веднъж седмично 

 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/golemite-gradove-tanat-v-

razpileni-bokluci-sled-kraja-na-zimata.html 

 

 
 

Текст: Купища разпилени боклуци – това е картината на много места в големите 

градове в края на зимата. Причината е, че в студения сезон общините чистят 

междублоковите пространства само веднъж седмично. 

 

В столичния квартал Витоша, чиито жители само преди няколко дни протестираха 

заради лоша инфраструктура, и замърсяването е един от наболелите проблеми. 

 

Купища строителни и битови отпадъци могат да бъдат видени на почти всеки ъгъл в 

квартала. Вятърът пък усложнява ситуацията, защото разнася отпадъците и по улиците 

и дворовете на хората. 

 

Петя Алексиева живее в квартала от 8 години. Вече е свикнала с боклуците и 

незаконните сметища, които никнат като гъби. Вместо да се радва на идващата 
пролет, тя и съкварталците ѝ се разхождат из мръсни улици. 

 

Квартал Хиподрума също не отстъпва на Витоша по боклук. Черупки от яйца и стари 

учебници са част от находките около блоковете. 

 

Освен отпадъците по земята, такива могат да бъдат открити и по дърветата. 

 

Замърсяването се дължи на безотговорни граждани, категорични са от общината. 

 

И във Варна кварталите тънат в боклуци, а току що цъфналите дръвчета са окичени с 

найлонови пликчета. 

 

Пролетното чистене на община Варна ще бъде чак след Великден. Поради тази 

причина днес около 150 доброволци от Военноморското училище сами почистиха 

градинките около храмовете, за да посрещнат Цветница и Великден на чисто. 

 

Пролетното почистване в София ще започне на 26 март и ще продължи до 29 април. 

То ще премине на два етапа – преди Великден ще бъдат почистени основните 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/golemite-gradove-tanat-v-razpileni-bokluci-sled-kraja-na-zimata.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/golemite-gradove-tanat-v-razpileni-bokluci-sled-kraja-na-zimata.html
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булеварди, градинките и междублоковите пространства, а след Великден акцентът ще 

бъде върху засаждането на нови дръвчета. 

 

Столичният инспекторат ще раздава ръкавици, чували, лопати и дръвчета на всички 

желаещи да се включат в почистването. 

 

 

 

 


