
   

 

 

 

  

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

_МЯСТО България е гражданска инициатива за облагородяване на публични 

пространства, която стартира през 2020 г. в шест града под името 

“Партньорство за красива и чиста среда”. Тя е част от програмата _Място 

България на Сдружение „БГ Бъди активен“ и ще обхване Пловдив, Варна, Русе, 

Шумен, Добрич и Силистра. Инициативата се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Кока-Кола“. 

 

Чрез програмата на _МЯСТО България ще бъдат създадени партньорства 
между граждански организации, институции и бизнес на местно ниво, ще се 
проведат информационни кампании за повишаване на културата на рециклиране 
и намаляване на отпадъците и ще се работи активно на място заедно с 
гражданите за почистване и облагородяване на изоставени публични зони.  
 

Инициативата се осъществява от сдружение „БГ Бъди активен“ заедно с 
местни граждански сдружения. Местен партньор в проекта е СНЦ „Дуросторум-
Дръстър-Силистра“. 
 

Проектните дейности се провеждат в периода м.март – м.октомври 2020 г. 
 

Дейности на местно ниво - Активация и намеси в местните общности с цел 
промяна на поведението, образование и мотивация. Основните дейности ще се 
проведат в 3 главни кампании под слоганите - “Да разДВИЖИМ Силистра”, “Да 
разКРАСИМ Силистра” и “Да разЧИСТИМ Силистра”: 

 
1. Почиствания - паркове, междублокови пространства, реки, плажове, с фокус 
към река Дунав; 
2. Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking 
и чрез въвличане на общности; 
3. Поставяне на контейнери за рециклиране или други контейнери за отпадъци 
според нуждите на местната общност  
4. Стартиране на игри, насърчаващи рециклирането и чистата среда – “Отпадъци 
за изкуство” и поставяне на инсталации на тази тема; 



   

 

 

 

  

 

5. Подкрепа на местни инициативи в три основни категории: „ремонтни кафене-
та“; иновативни решения за рециклиране на пластмасови бутилки, мобилни цен-
трове за обучения – работилници; 
6. „Лесно на чисто“ – специализирана кампания за намаляването на градското 
замърсяване чрез отговорно поведение и правилно събиране на отпадъци, която 
подтиква гражданите да следват лесни стъпки; 
7. Организиране на събития във връзка с международни дни, свързани с рецик-
лирането и опазването на околната среда:  
8. Създаване на дългосрочни партньорства с общинска администрация, граждан-
ски организации, институции и бизнес. 
 

Подробности за всички предстоящи дейности в проекта, датите на провеждане, 

партньорските организации и др. ще бъдат обявени на първата работна среща, 

която СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра ще проведе с местната администра-

ция, гражданство и медиите. 

 

 

Дата: 18.06.2020 

Начален час: 11:30 ч. 

Продължителност: 40 мин. 

Място: Зала „Чудотворна“, Дом на учителя – етаж 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


