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,,Подай ръка на природата“ 

  
За десета поредна година ,,Да изчистим Българя 

заедно“ ще обедини институции, 

неправителствени и бизнес организации и 

доброволци в името на каузата за по-чиста околна 

среда. 
Кампанията, която е част от проекта на  

BTV Media Group ,,Добрият пример“, ще  се 

проведе отново в подкрепа на каузите на най-

голямото гражданско движение в света ,,Let`s Do 

It World“. През 2022 г. Световният ден на 

почистването на планетата, в който за десети 

пореден път ще се включи и България, ще се 

проведе на 17 септември. 

Тази година най-мащабната национална 

доброволческа инициатива у нас - ,,Да почистим България заедно“ ще се проведе под наслов ,,Подай 

ръка на природата“. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на 

планетата, бъдещето и възпитанието на децата. 

 Кампанията ,,Световен ден на почистването“  дължи началото си на организираното през 

2008 г. в Естония почистване на незаконни сметища из страната. Тогава се включват около 4% от 

населението на държавата, като за около 5 часа събират над 10 тона отпадъци. С подкрепата на 

стотици организации, основоположниците на кампанията успяват да почистят страната си и да 

създадат една идея, която бързо вдъхновява други нации за действия по формулата ,,един ден- една 

държава“. Не след дълго тази идея стига и до България в лицето на кампанията  ,,Да изчистим 

България заедно“. 

Акциите по почистване през 2008 г. са и началото на глобалното движение ,,Let`s Do It 

World“, което се превръща в най-голямото световно общество, посветено на почистване на 

планетата, а за първи път ,,Световен ден на почистването“ се отбелязва пред 2018 г.  

Този ден се провежда в третата събота на септември. През 2022 г. датата е 17 септември. 

Експерти от отдел „ПБПЗ” към дирекция ,,ОЗ“ на Регионална Здравна Инспекция – Русе, 

традиционно организират и провеждат информационни и образователни мероприятия, свързани с 

опазване на околната среда през цялата година сред децата от детските градини и училищата на 

територията на град Русе и областта. 

   Служители от РЗИ - Русе и тази година ще вземат участие  в почистването на териториите на 

Младежки парк, кв. ,,Здравец-север“, кв. ,,Възраждане“, за да направим гр. Русе по-чисто и 

приветливо място за живеене.  

                                       


