
ЮЦДП – Смолян. Повече от 
280 служители на Предприятието 
се включиха в кампанията. Бяха 
почистени над 290 дка и различ-
ни маршрути на повече от 80 ки-
лометра. Равносметката – събра-
ни 426 чувала с боклук. 

Служители от ДЛС „Борово“ 
събираха отпадъци по пътя от 
м. Вълча поляна до Баташки 
Снежник, а от ДГС – Кирково – в 
отсечката от х. „Хвойнова поля-
на“ до с. Горно Къпиново и око-
ло ГКПП „Маказа“. Екипът на 
ДГС  „Алабак“ – Велинград, об-
ходи м. Чолаков чучур, а на ДГС 
– Първомай – м. Поповата ада. 
Работещите в ДГС – Ракитово, 
събраха 90 чувала с отпадъци по 
пътя Ракитово – м. Цигов чарк, а 
от ДЛС „Чепино“ – м. Сухата лъка 
– избраха отсечката от м. Карате-
пе до м. Чехльово.

Служители на ДГС – Славейно, 
почистваха покрай чешмите по 
пътя за х. „Свобода“ (сн. 1), от ДГС 
– Пловдив – местностите Бяла 
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Черква и Кулата – предпочитано 
място за разходка и отдих.

ЮЗДП – Благоевград. Около 
500 служители от всички 38 те-
риториални поделения на ЮЗДП 
взеха участие в кампанията, като 
почистиха райони, засегнати от 
пожари, ветровали, ледоломи, 
насекомни вредители и други 
биотични и абиотични повреди.

Работещите в Централното 
управление почистваха горска 
площ в обхвата на ДГС – Рилски 
манастир, която миналата година 

бе засегната от пожар. 
Екипът на ДГС – Благоевград, 

избра района на с. Бистрица, об-
щина Благоевград, където има-
ше пострадали от нападение на 
върхов корояд 7 дка горска площ. 
В района на Добринище бяха по-
чистени освободени площи, за-
сегнати от пожар. От Стопанство-
то започнаха работа още в петък 
и разчистиха м. Незнайния воин, 
която ще бъде залесена (сн. 2).

Служители на ДГС – гр. Гоце 
Делчев, работиха в четири гор-

В инициативата за по-чиста 
природа България игра като отбор  

Най-мащабната национална до-
броволческа инициатива у нас „Да 
изчистим България заедно” тази го-
дина се проведе под надслов „Подай 
ръка на природата“. 

Проявата е част от кампанията 
World Clean Up Day на най-голямото 
гражданско движение в света Let’s Do 
It World, подкрепена тази година и от 
екологичната организация Earthday.
org. В инициативата се включиха по-
вече от 180 държави.

На 17 септември над 300 институ-
ции, неправителствени и бизнес ор-
ганизации, както и много граждани 
в България обединиха сили в името 
на каузата за по-чиста околна среда. 
Служителите на зелената емблема 
и тази година активно подкрепиха 
инициативата.
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скостопански участъка и почистиха 
по 2 дка в местностите Кемалова 
вода – в землището на с. Брезница, 
Лома – с. Корница, Мурата – с. Дел-
чево, и Кавака – с. Копривлен. От 
ДГС – Елешница, почистиха 10 дка 
в м. Прътеви ливади – с. Златарица. 
Площта е освободена след принуди-
телна сеч след снеголом и снеговал. 

ЮИДП – Сливен. Над 200 служи-
тели от териториалните поделения в 

обхвата на Предприятието се вклю-
чиха в националната кампания. От 
ДГС – Айтос, почистиха горските те-
ритории в района на с. Руен, от ДГС 
– Сливен, заедно с колеги от РДГ – 
Сливен, събраха отпадъци край пътя 
Сливен – вр. Българка. Лесовъди от 
ДГС – Тунджа, разчистиха боклуци 
от м. Ормана и пътя към нея (сн. 3). 
През двата почивни дни горските 
служители успяха да съберат близо 
400 чувала с отпадъци.
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Служители на ДГС – Бургас, 

Ново Паничарево и Айтос, и ДЛС 
„Ропотамо“ и „Несебър“ са взели 
участие в разчистването на от-
ломки и паднали дървета и кло-
ни от пътищата в Бургаска област 
след ураганния вятър, преминал 
на 17 септември.

СЦДП – Габрово. 9 тона от-
падъци събраха служителите на 
Северноцентралното предпри-
ятие и 16-те му териториални 
поделения в областите Габрово, 
Велико Търново, Русе, Разград и 
Силистра. Повече от 180 служи-
тели проведоха 28 акции в за-
мърсени локации, по-голямата 
част от които в държавни горски 
територии. Сред тях са вододай-
ни зони в близост до каптажи, 
емблематични местности, посе-
щавани от местното население 
и туристи, екопътеки, чешми, 
крайпътни отбивки. 

Служителите на ДЛС „Во-
ден-Ири Хисар“ се включиха 
в инициативата съвместно със 
служители на Кметството на 
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с. Стефан Караджа, като изчистиха 
от отпадъци площите край пътя с. 
Стефан Караджа – с. Осен, община 
Главиница. Събрани бяха 50 чувала с 
отпадъци. Колективът на ДЛС „Роси-
ца“ – Севлиево, почисти от отпадъци 
участък от екопътека „Витата стена“, 
разположен в м. Вран.

Работещите в ДГС – Разград, по-
чистиха горската територия до 
с. Осенец, като събраха 900 кг отпа-
дъци. От м. Бункера край с. Мана-
стирско бяха извозени 42 чувала, с 
общо тегло 1300 килограма.

Лесовъдите от ДЛС „Дунав“ – Русе, 
събраха над 1 т отпадъци в м. Долапи-
те, а екипът от ДГС – Плачковци, по-
чисти държавни горски територии в 
три различни локации – около с. Зая, 
община Дряново, с. Фъревци, общи-
на Трявна, и в района на чешма „Ца-
рицата“ до гара Кръстец. Събрани са 
отпадъци, тежащи 720 килограма.

Дирекциите на Природните 
парковете. Служителите на ДПП 
„Сините камъни“ организираха гру-
па доброволци и им помогнаха с по-
чистването на отпадъците (сн. 4). Ра-

ботещите в ДПП „Шуменско плато” 
и РДГ – Шумен, събраха боклук от 
територията на Парка – над 10 чува-
ла (сн. 5). Над сто служители на Ди-
рекциите на ПП „Рилски манастир“, 
НП „Рила“ и доброволци се включи-
ха в почистването на Рила въпреки 
лошото време.

По време на кампанията ДПП „Ви-
тоша“ съдейства на всички добро-
волчески акции на територията на 
парка. „Софийски планински клуб“ 
организира в планината инициати-
вата „Сливи за смет“. Събралите се 
ентусиасти чистиха около Симеонов-
ските езера, х. „Алеко“, местностите 
Бялата вода и Банката. На терито-
рията на парка имаше над 10 пункта 
за събиране на отпадъци, на които се 
събраха стотици доброволци. В бли-
зост до Музея на мечката с подкре-
пата на група „Лунатични разходки“ 
бяха събрани 67 чувала боклук и над 
300 кг гуми.

Информацията и снимките 
от страната обобщи

Женя СТОИЛОВА
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