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Над 340 торби с боклук събраха доброволци на “Младежки информационно-

консултантски център в Разград”, които участваха в националната кампания 

„Да почистим България заедно” 

 

 

Инициативата „Да почистим България заедно“ на bTV Media Group беше 

посрещната радушно в Лудогорието. Повече от 700 доброволци на Младежкия 

информационно-консултантски център в Разград, в седемте общини на област 

Разград, се включиха  в националното почистване.  

В седмицата преди 16.09.2017 година деца и младежи от област Разград 

заедно повишиха чувствителността към опазване на родната природа. Кампанията е 

подходяща възможност да бъде развито чувство за отговорност у младите хора да 

опазват и поддържат чиста околна среда. 

Г-н Гюнай Хюсмен, областен управител на Разград, подкрепи младежите за 

участие в националната кампания и осигури логистична подкрепа на Сдружение 

„Младежки форум 2001 - Разград“.  

Екипът на МИКЦ-Разград беше главният организатор в кампанията. 

Младежкият център координира дейности във всички 7 общини на област Разград, 

като мобилизира повече от 700 участника от над 18 училища и институции. 

Има ли необходимост област Разград да бъде включена в кампания „Да 

изчистим България заедно?  

Кои са най-замърсените места в Лудогорието? 

На тези и други въпроси доброволците на МИКЦ - Разград потърсиха отговори, 

чрез създадена анкетна карта в социалните мрежи. Анкетатa е публикувана  във 

фейсбук групата на Младежки информационно-консултантски център в Разград. Чрез 

получените отговори се определиха местата, които да бъдат включени в 

инициативата. 

Сдружение„Младежки форум 2001 - Разград“ отправи 

предизвикателство до кметовете на населени места в региона за създаване 

на устойчив резултат от кампанията. За всеки събран чувал с боклук да бъде 

посадено дърво, на посочено от местната власт място. 

В Община Завет служителите на Общинска администрация първи дадоха 

началото на кампанията, като 30 човека още на 08.09.2017г. почистиха площите 

около сградата на администрацията, местното читалище и градския парк. От 

Средното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в града се организираха 20 учители и 

на 14.09.2017г. почистиха двора на училището и околностите. За да покажат 

съпричастност към идеята и своите колеги, в акцията се включиха и ОУ „Христо 
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Ботев“ с. Брестовене, ОУ „Христо Ботев“ с. Острово, ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец и 

ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“ гр. Завет. В резултат повече от 90 участника събраха над 60 

чувала с отпадъци.  

Изключително висока активност показаха в Община Лозница, където акцията 

беше проведена повсеместно – не само в града, но и във всички кметства - Бели 

Лом, Веселина, Гороцвет, Каменар, Синя вода, Студенец, Тръбач, Чудомир, Сейдол, 

Трапище. С лично участие кметовете в общината, заедно с общинските служители, 

показаха инициативност и желание за участие в доброволната кампания, давайки 

прекрасен пример на малки и големи от общността. 

Служители на Областна администрация Разград също дадоха пример като 

почистиха местността Пчелина – едно от красивите места, които разградчани обичат 

да посещават през почивните и празнични дни. Акцията в местността послужи като 

апел от граждани към граждани за опазване на местата и местностите за отдих, 

където често природата бива замърсявана без мисъл за бъдещето. 17 чувала с 

бутилки и кенчета от безалкохолно и бира, кутии цигари, опаковки от чипс и други 

отпадъци събра акцията в местността „Пчелина“. 

Най-мащабна безспорно беше акцията в градския парк в град Разград, в която 

се включиха повече от сто ученици, родители и учители от СУ „Христо Ботев“ 

Разград. Над 100 чувала са събраните отпадъци. Най-нетърпеливите ентусиасти още 

сутринта се стекоха в района около бюст-паметника на Христо Ботев. Демонтирането 

на шатрите от Есенния панаир все още продължаваше и търговците поздравиха 

младите доброволци. След приключването на акцията, участниците получиха 

благодарствена похвала и сладкиши. Всички участници останаха изключително 

доволни от приятната разходка, съчетана с труд и съпричастност към полезната 

инициатива.  

Двадесет и девет доброволци се включиха в почистване и на района около 

офиса на МИКЦ – Разград. Деца, младежи и ръководители от ОУ „Отец Паисий”, ПТГ 

"Шандор Петьофи" събраха 28 чувала с боклук.  

Малки и големи възпитаници на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Езерче 

също се включиха в кампанията, като 67-те участника помогнаха за почистването на 

любимото си училище и територията в негова близост. Децата от село Езерче, 

подпомагани от своите учители, успяха да съберат цели 36 чувала с отпадъци, което 

ги прави малки шампиони в почистването за област Разград. 

В село Самуил са почистени района около училището, както и парка около 

кметството и фитнеса на открито. 47 доброволжи-деца и младежи, събраха 21 

чувала с боклук. 

В село Беловец, община Кубрат е почистено устието на реката и района около 

училището. В кампанията се включиха 48 доброволеца, които успяха да съберат 15 

чувала с боклук. Според директора на ОУ „Васил Левски”, г-жа Мария Ганева: 

„Инициативата е подходящо начало на новата учебна година, чрез която даваме 

пример на нашите възпитаници да опазват мястото където учат и играя”. 

Професионалната гимназия в гард Кубрат проведе инициативата по 

почистване на 16.09.2017г. с участие на 60 човека. Младежите в  града бяха 

подкрепени от своите родители, които дадоха положителен пример на децата си. 

След акцията броя на пълните чували беше 21. 

В община Исперих също имаше активна дейност в кампанията.  

mailto:yforum2001@yahoo.com
http://www.yf2001.org/


Младежки Форум 2001 се стреми да постигнепо-добраравнопоставеност на половете в организацията. Ние 

толерираме самосъзнание у младежите и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности 

Сдружение “Младежки Форум 2001” е регистрирано в съответствиесъс ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. № 525/1998 г. на РОС, 

БУЛСТАТ: 116043933, ул. “Марица” 1, Разград 7200, тел: 084/661694, e-mail: yforum2001@yahoo.com; www.yf2001.org 

 

 

ученици и учители от ПГ „Васил Левски” и доброволците на МКИЦ – Разград 

събраха 23 чувала от 40 в общинския център. В село Подайва 36 младежи събраха 

17 чувала с боклук. 

Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” активно организира и се 

включи в кампанията чрез развита неформална мрежа от доброволци в 

седемте общини на област Разград. 
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