Резултати
от кампанията попролетното почиставне
26.03. – 28.04.2018 г.
УЧАСТНИЦИ
 Граждани, фирми, ведомства,
учреждения, търговски дружества,
неправителствени организации,
клубове и др.

26.03.- 28.04.2018 г.

13 920 доброволци

 Техника, взела участие в
почистването:

♦ 1 458 бр. специализирани машини,
от тях:
♦ 1 371 бр. на фирми изпълнители
♦ 39 бр. на спонсорски фирми

 Спонсори, предоставили техника –
дарение

♦ 87 бр.

 техника – 45 бр., извозено
количество отпадъци - 159, 460 т на
стойност – 13253, 526 лв.
♦ ЕГО - 6 266, 093 т
 Транспортирани отпадъци до депо
♦ От нерегл. сметища - 677, 140 т.
«Враждебна»
♦ ОБЩО: - 6 943, 233 т
♦ регистрирани - 66 броя
 Нерегламентирани сметища по
♦ почистени - 44 броя със спонсорска
данни на районните администрации
техника
 Транспортирани биоразградими
отпадъци /зелени и клони/ до
368,740 тона
инсталация- «Хан Богров»
 Засадена растителност
/ дървета, цветя, нискостеблени
храсти / в градинки, детски
5 435 броя, като продължава
площадки и междублокови
засаждането
простванства в т.ч.
 Министерство на околната среда и
водите - 15 бр. дървета и 10 бр.
 Спонсорство от фирмите
изпълнители

цветя
 БЧК - Панчарево – 14 бр. дървета,
храсти – 10 бр. и рози – 15 бр.
- 74 ОУ – 95 бр. рози, храсти,
дървета, туи.
 - Кв. Абдовица – по поречието на р.
Искър засадени от доброволци тополи , акации, американски дъб –
80 бр
 Почистване и облагородяване на
манастира „Мария Магдалина“
засадени 10 бр. дървета.
 Почистване и облагородяване на
територията на Студентски град и
засаждане на 10 бр. дървета, 40 бр.
храсти и 200 бр.

 Възстановени и боядисани пейки и
съоръжения

 Събран текстил от домакинствата,
чрез стационарни и мобилен пункт
 Събрани стари гуми от
домакинствата

Общо: 303 бр.
 По инициатива на Столичен
инспекторат – почистени 24 бр.
градинки, възстановени и боядисани
пейки - 160 бр., детски съоръжения - 61
бр. , продължава дейността.
 74 СУ-р-н „Връбница“ възстановени и
боядисани - 20 бр. пейки и пергули
 Парк „Врана“ боядисани – 39 бр.
пейки и 17 бр. кошчета
 Продължава възстановяването и
боядисването на пейки от доброволци

10 т, продължава събирането
7 000 броя, продължава събирането

 Почистени междублокови
пространства, градинки, детски
площадки, училища, детски
заведения

2 918,180 дка

Благодарение на реализираните инициативи и включването на доброволци в
традиционното пролетно почистване – 2018 г. бяха извършени дейности, които
спестиха на данъкоплатеца 39 365, 42 лв. само за периода от 26 март до 28 април
в т.ч. :
 Събиране и транспортиране на отпадъци от пролетното, биоразградими /
зелени / и ЕГО – 159, 460 т на стойност - 13 253,53 лв. със спонсорска
техника от фирмите изпълнители.
 Почистване на нерегламентирани сметища и извозени 680 т отпадъци на
стойност – 13 600 лв. със спонсорска техника от дарения.
 Възстановени и боядисани пейки и детски съоръжения с доброволен труд
от граждани – 303 бр., и от служители на Столичен инспекторат – 160 бр.
пейки и 61 бр. детски съоръжения, като са закупени материали на
стойност – 3 511,89 лв.
 Засадена растителност с доброволен труд от граждани – 5 435 бр. дървета,
храсти и цветя на стойност - 6000 лв.
 Направени са оборки на междублокови пространства, обществени места,
детски площадки с обща площ 2918 дка на стойност – 3000 лв.
 Трудът на 13 920 броя доброволци включили се по време на кампанията
няма финансово измерение.
Продължават
мероприятията
по
засаждане
на
растителност,
възстановяване и боядисване на пейки и детски съоръжения, премахване
на ръждясали табели от улични стълбове, боядисване с антиплакатна боя
на стълбове за улично осветление, затревяване на свободни общински
места.

