
Кампания за „Пролетно почистване - 2012” 
 
Столична община организира кампания за „Пролетно почистване”. Тя се провежда 
повече от 10 години и обхваща всички 24 района на столицата. Кампанията е насочена 
към жителите на София, които да участват и в почистването на междублоковите 
пространства.  
 
Желание да се включат в традиционното почистване и залесяване и тази година заявиха 
училищта и детските градини от район „Слатина”. 
 
На 21 април учениците  от 148 ОУ „Проф. Любомир Милетич” и 157 ГИЧЕ „Сесар 
Вайехо” засадиха рози в двора на училището в деня за пролетно почистване. 94 СОУ 
„Д. Страшимиров” почистиха училището, района около него и засадиха дръвчета. 109 
ОУ „Хр. Смирненски” през този ден също  се присъединиха към кампанията на СО и на 
район „Слатина”. Малките ученици от училището почистиха  класните стаи. Учениците 
от 5-ти до 7-ми клас почистиха района около училището. В инициативата се включиха 
и служителите на 109 ОУ. 
 
В слънчевия пролетен ден на 25 април учениците от 93 СОУ „А. Теодоров-Балан” с 
удоволствие излязоха от класните стаи навън и се включиха активно в пролетно 
почистване. 
 
138  СОУ „Проф. В. Златарски” на 26 април прекопаха зелените площи засадиха 
дръвчета и цветя, подредиха и украсиха със зеленина алпинеумите в двора и почистиха 
района на училището.  
 
На 27 април учениците от 23 СОУ „Фр. Жолио Кюри” боядисаха, прекопаха и засадиха 
дръвчета и цветя, почистиха в сградата на училището и пространството около него. 
 
Всички възпитаници на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” също положиха усилия да учат в 
чисто и приветливо училище и взеха активно участие в мащабното пролетно 
почистване на район „Слатина”. 
 
В инициативата успешно се включиха и всички детски градини като почистиха, а след 
това засадиха дървета, цветя и храсти. 
 
За периода 02.04 - 27.04.2012 г. от столичния инспекторат в район „Слатина са 
почистени 30 бр. градинки и 63 бр. междублокови пространста с участието на около 
715 граждани от района. Почистени са 7 бр. сметища с техника от фирми дарители с 
площ от 62 дка.  Извозени са 177 тона едрогабаритни отпадъци.  
 
Включиха се и участници от военно поделение за почистването на Източна тангента. 
 
Национална компания „Железопътна инфраструктура” почисти нерегламентираното 
сметище в района на жп спирка „Христо Смирненски”. 
 
С всяка изминала година броят на хората и институциите, които участват в 
общоградското пролетно почистване се увеличава. 
 



Кметът на СО район „Слатина” благодари на всички граждани и институции, както и на 
училищата и детските градини, които почистиха дворовете си и районите около 
сградите на учебните заведения и така се включиха активно в почистването, 
облагородяването и озеленяването на район „Слатина”.  
 
Пролетното почистване ще продължи и през целия месец май, което ще прерастне и в 
лятно. 
 
 
 


