
 

              
        Март, 2012, Брой 3 (2) 

Скъпи Учители,  
Здравейте! 
Ето и новия брой на нашите Вести Да Научим! 
 

“Ако аз имам една ябълка и ти имаш една 
ябълка и си ги разменим, тогава всеки от 
нас има една ябълка.  
Ако аз имам една идея и ти имаш една 
идея, и си ги разменим, тогава всеки от 
нас има две идеи.” 

Китайска поговорка
В този брой:  
Бюлетинът е изцяло посветен на игри и дискусии по теми от опазване на природата, в 
контекста на Цел 7 от Целите на хилядолетието за развитие – Осигуряване на устойчива 
околна среда – теми за дискусии, игри, идеи за видими инициативи. 
Интересни факти и  линкове за вас и за учениците. 
Полезни дати от нашия глобален календар, които можете да отбележите по свой начин в 
училище или в клас. 
Вашите новини! 
 
Надяваме се зимните месеци да са само бял спомен и пролетното слънце да зарежда дните ви с 
енергия и да усмихва, както вас, така и вашите – наши ученици! Неслучайно започваме нашия 
бюлетин с подобен коментар. Темата за природата и нейното опазване ще бъде основна за този 
Трети брой на Вести Да научим. 
 
Опазване на природата е класиран на първо място сред глобалните проблеми в дневния ред на 
нашите деца! Къде? Научете сега: 
 
Както знаете, в края на 2011 организирахме обучения по глобални теми на нашите ученици, 
които след това проведоха проучване сред съученици. Това, което истински ни впечатли беше 
единодушието и в двете възрастови групи – прогимназиален и гимназиален етап, че най-важни 
в глобален аспект са проблемите, свързани с опазването на природата. Децата бяха изброили 
всички страни на този проблем – от замърсяване на въздуха, до топенето на ледниците и 
увеличаването на озоновата дупка.  
 
През този и през следващия месец ще имаме възможност да говорим и да започнем да правим 
неща за природата: На 22 март е Денят на водата; вечерта на 31 март от 20.30 до 21.30 в 
България и по света е Часът на Земята - инициатива на Глобалния фонд за диви животни; през 
месец април е седмицата Да изчистим България, а на 22 април е Денят на Земята. Една от 
концепциите на глобалното образование, или образованието за развитие, е да третира 
равнопоставено учениците и техните учители в процеса на обмен на знания като двете страни 
общуват с респект. Затова считаме, че е важно да се вслушаме в мнението на деца и да дадем 
пространство да научат, да дискутират и осмислят, да се интересуват и да доброволстват в 
зависимост от това какво ще решите заедно – като почистят двора на училището, парка или 
като залесят, дори еднократно. 
 
Ето какви идеи бихме искали да ви предложим да споделите с вашите ученици в клас, а защо не 
и на открито, и съвместно- с няколко класа.  
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Причините 
Климатичните промени са причинени от 
въглероден двуокис (мръсен въздух), който 
се отделя при горенето на бензин и газ, 
например. Когато този мръсен въздух стане 
твърде много, той не може да бъде 
естествено преработен и се натрупва около 
земното кълбо, като пелена. Така земята се 
затопля от слънцето, но не може да се 
охлади и температурите се покачват, 
ледниците на Северния и Южния полюс се 
топят. Това пък води до покачване на водата 
в океаните, както и до наводнения и урагани 
в едни части на земята и суша в други части. 
Всички имаме роля в замърсяването на 
природата ни. Но не е късно да направим 
нещо това замърсяване да спре! Всеки може 
да участва с нещо съвсем малко, което да 
помогне на природата! 
 
 
Причините - игра 
Подходяща за начален и прогимназиален 
етап 
Време 10 мин.  
Необходими материали: Достатъчно 
свободно място в стаята, можете да 
използвате и училищния коридор или 
площадката навън. 
Работа в две групи  
Започнете играта с мозъчна атака – какви 
дейности, които използват енергия 
извършва всеки един от нас всеки ден – 
напр. вози се в кола, гледа телевизия, 
включва осветлението, когато навън е 
тъмно, яде топла, сготвена храна, пие топло 
мляко и др. Всички тези дейности и 
действия са свързани с разход на 
електрическа енергия на  газ, или бензин.  
Сега разделете класа на две групи, които да 
застанат една срещу друга. Сложете 
мислена или истинска граница с тиксо на 
пода между двете групи. Нека представител 
на първата група да извика една от 
човешките дейности, която е свързана с 
разход на енергия – например „Каране на 
кола” и докато вика, да изтича, да пресече 
границата с другия отбор и да докосне 
някого там. След това детето се връща 
бързо в своето поле, докато другият отбор 
се опитва да го задържи. Ако отборът успее 
да задържи детето, детето изгаря и е ред на 
втория отбор да играе по същия начин – 
един негов представител извиква друга 

дейност, за която е необходима енергия, 
напр. „Готвене” и изтичва в противниковото 
поле. И така, докато всички от единия отбор 
изгорят. Отборите нямат право да си 
почиват повече от 20 сек. Т.е. играта става 
наистина динамична.  
След като свършите, дискутирайте отново:  

- стана ли ви топло докато тичахте? 
- как се чувствате, когато ви хванат? 

Обяснете на децата, че нещо подобно се 
случва с въздуха около нас, когато включим 
осветлението, вземем душ, или се возим в 
колата, ние изразходваме енергия, която 
допринася за отделянето на мръсен въздух – 
въглероден двуокис. Този въздух остава в 
атмосферата и предизвиква загряване на 
планетата ни. Това пък води до климатични 
промени, като топене на ледниците и 
повишаване на нивото в океана, повече 
наводнения и урагани. 
 
Острови и океани - игра 
Подходяща за начален и прогимназиален 
курс 
Време 15 мин.  
Необходими материали: Стари вестници и 
достатъчно свободно място в стаята, можете 
да използвате и училищния коридор или 
площадката навън. 
Работа с целия клас 
Започнете с дискусия: 
Можете да напишете думата околна среда 
на дъската и да дискутирате какво означава 
тя за нас. Например – вода, въздух, слънце, 
храна. Можете дори да ги попитате за това 
как се чувстват, когато се разхождат сред 
природата – в парка или в планината.  
 
След това освободете достатъчно място, 
например в средата на стаята. Разгънете на 
земята по няколко вестника на няколко 
различни места на пода из стаята. Нека 
учениците да се настанят върху тези 
няколко „острова”, обяснете, че 
разстоянието между тези острови е океанът. 
Би трябвало всички да могат да застанат на 
островите. След това им кажете, че трябва 
да слязат от островите и да поплуват малко 
в океана. През това време махнете части от 
вестниците, например една трета или дори 
половината от островите. Сега кажете на 
децата, че нивото на световния океан се е 
покачило заради климатичните промени и 
някои от островите са под вода, затова е 



необходимо да се настанят отново, но само 
върху това, което е останало от сушата. Ще 
им бъде доста трудно. Нека се съберат 
колкото се може повече хора, дори и на 
един крак. Обяснете им, че това наистина 
може да се случи. Някои островни държави 
дори си търсят нови земи, поради 
повишаване на нивото на океана и 
опасността техните острови да потънат. 

- Как се чувстват? 
- Трудно ли им е било да „оцелеят”? 
- Как им е било по-лесно – като 

индивиди, или като са били заедно в 
група? 

Заключете с дискусия за това дали и ние 
имаме отговорността да опазваме околната 
среда като граждани на земята, а не само на 
страната ни. 

Дискутирайте с учениците: 
 
 

       
 
От куфарчето на дипломата В момента страната преговаря с Фиджи за 

земи, които да закупи и да използва да засели 
със своето население, тъй като земите на 
островите Кирибати вече изчезват под вълните 
на океана.  

Кирибати е островна държава в Тихия океан, 
състояща се от 32 острова, с население малко 
над 100 000 души. Страната е член на ООН и 
е една от най-активните държави в борбата с 
климатичните промени. Причината е, че 
Кирибати е сред най-силно засегнатите 
страни от повишаването на нивото на 
световния океан. По-голямата част от 
населението се е преместило възможно най-
далеч от бреговете.   

 
Научете повече за Кирибати, използвайте атлас и 
Интернет, за да потърсите други държави, които 
са пряко потърпевши от климатичните промени – 
било то от наводнения, било от засушаване. 

 
 

 

Кирибати - Снимка: Ройтерс 
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„Бъди модерен – бъди Еко” - постер 
Подходяща за прогимназиален и гимназиален курс 
Време 40 мин.  
Необходими материали: флипчарт хартия (ако искате да направите вашето еко табло 
по-шарено, вземете и няколко листа хартия в различни цветове).  
Работа в групи или с целия клас. Можете да направите инициативата училищна и така 
да постигнете по-голям еко ефект. 
 
След като дискутирате с децата, предложете им да си направите табло в класната стая 
„Бъди модерен – бъди Еко”, или вие сами измислете какво име да му дадете. Целта на 
таблото е да напомня на всички няколко ценни съвета за пестене на вода и енергия и 
опазване на природата по-чиста. Започнете с изброяване на идеи, които всеки може да 
следва и които могат да допринесат за опазване чистотата на природата и намаляване 
на замърсяването. Нека един доброволец да запише тези идеи на лист хартия. 
Стимулирайте децата да помислят какво правят вкъщи или в училище, което разходва 
повече вода или електричество от необходимото, например. Друг начин да направите 
вашия списък със съвети е да започнете с постулатите на всеки еколог за отпадъците, 
но тук ще ги приложим за всичко: Намали - Използвай отново – Рециклирай. След като 
изброите няколко основни идеи ги запишете на флипчарт хартията. Ако използвате и 
цветни листа – нарежете ги в различни форми и запишете идеите си върху тях, след 
това ги залепете върху флипчарт хартията. Украсете, както въображението ви съветва, 
и окачете в стаята. Ето сега, всеки път, когато погледнете таблото, можете да си 
отговорите, дали сте Еко, дали наистина ви е грижа за околната среда. 

 
 

  
- Намали използването на електроенергия, като изгасиш осветлението в стаята 

преди да излезеш, или всеки електоуред, който не използваш – телевизор, 
компютър, радио. 

- Намали струята на душа, докато се къпеш 
- Намали течащата вода, докато си миеш зъбите 
- Използвай пералнята или миялната, когато е пълна, а не наполовина пълна, така 

ще спестиш много вода 
- Намали купуването на продукти, които имат много опаковки – пластмасово 

пликче в картонена кутия в пластмасова опаковка, избирай продукти, които 
имат екологични опаковки 

- Намали возенето в колата - вземи градския транспорт или карай колело. 
 

  
- найлоновите торбички за пазар. Не забравяй преди да отидеш в магазина да си 

вземеш от дома няколко стари пликчета, или пък платнена торба. 
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- пластмасовите бутилки за вода – можеш да измиеш и да напълниш отново 
своята бутилка от минерална вода, вместо да я изхвърлиш и да си купиш нова. 
Има специални метални или пластмасови бутилки за многократна употреба, 
можеш да помолиш вашите да ти вземат такава.  

- вместо обикновени, използвай батерии, които се зареждат 
- всичко, което можеш, дрехи, обувки, чанти. Пазарувай само онова, което 

наистина ти е необходимо. Онези дрехи, които не ти стават, подари на някого, 
който има нужда. 

 
 

  
- всичко от хартия, метал, пластмаса, стъкло 
- тонера на твоя принтер също може да бъде рециклиран 
- старият ти мобилен телефон съдържа опасни вещества. Не го изхвърляй в 

боклука, занеси го в магазините за мобилни телефони, които събират стари 
телефони 

- събирай разделно отпадъците и ги изхвърляй на определените места. Тяхното 
рециклиране спестява значително количество енергия и материали. Ако у дома 
нямаш разделно събиране, опитай се поне в училище да започнеш подобно, 
заедно със съучениците и учителите. Поискайте от общината контейнери за 
разделно събиране за вашето училище. 

 
 

 
 
 

Няколко идеи  как да започнем сами да се грижим и да пазим природата 
 

♦ В училище 
Организирайте разяснителна кампания сред съучениците за това как може разделно да 
се събират отпадъците. Направете семпла брошура или листовка, копирайте на ксерокс 
и раздайте на другите. За целта на кампанията поискайте и информация от общината за 
това как можете да заявите контейнери за разделно събиране в училище. 

♦ В града 
Помогнете за поддържането на парк, градинка или горичка. Със сигурност има 
екологична организация, която наблюдава или почиства вашата гора или парк, 
потърсете ги. Също така група деца сами можете да осиновите градинка и да се 
грижите за нея. Родителите със сигурност ще ви подкрепят.  
 
 
Знаете ли, че: 
Прозрачните пластмасови чаши с които сме свикнали и използваме толкова често, 
всъщност не могат да бъдат рециклирани. Този вид пластмаса не се преработва. Вместо 
в такива чаши, пийте чай в картонени или направо в порцеланови чаши. 
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Научи повече за околната среда 
 

 

www.myfootprint.org  Провери какъв е твоя екологичен отпечатък 
 

www.fightglobalwarming.com  
  

Виж как 

www.therainforestsite.com   Спаси декар гора с едно кликване 
 

www.kidssavingtherainforest.org  
 

Ето как можеш да помогнеш за запазване на 
биоразнообразието 

 
За автора: 
http://www.yannarthusbertrand.org/adds/index2.php  
 
 
Към филма: 
http://www.youtube.com/homeproject#p/a/f/0/jqxEN
MKaeCU  

Този филм е произведен без никакви авторски 
права, всички са работили безвъзмездно. Филмът се 
разпространява напълно безплатно. Виж как 
изглежда земята от птичи поглед и в какво се 
превръща неусетно от агресивната човешка 
дейност. Реши какво би искал ти да направиш, 
защото ти можеш! 
 

 
 

Нашият Календар на Глобалния Активист за Март – Май 
 

Март 8 Ден на жената 
Март 21 Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация 
Март 22 Международен ден на водата 
Март 24 Международен ден на истината за Нарушаване  на човешките права и 

за зачитане на достойнството на жертвите 
Март 25 Международен ден срещу робството 
Април 2 Международен ден за повишаване информираността за аутизма 
Април 7 Международен ден на здравето 

И Ден за почитане на жертвите на геноцида в Руанда 
Април 21 2012, Да изчистим България 
Април 22 Международен ден на Земята 
Април 25 Международен ден за борба с маларията 
Май 3 Международен ден на свободната преса 
Май 
 

2-8 2012, Глобална Седмица на Действието – образование за всички 

Май 
 

21 Международен ден на културното различие и междукултурния диалог 

Май 22 Международен ден на биоразнообразието 
Май 31 Международен ден без тютюнев дим 
(ако искате да планирате дейност за някой от дните и имате нужда от образователни ресурси и идеи, 

не се колебайте да се свържете с нас на имейл: l.krasteva@cie-bg.eu ) 
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Вашите новини 
 вашите истории и  размисли по теми от Целите на Можете да ни изпращате

Хилядолетието за Развитие, нещо което вашите ученици са направили и ви е 
изненадало приятно, профил на вашето училище, на вашия клас, снимки и др. 
Изпращайте на l.krasteva@cie-bg.eu , направете вашето училище известно! 
 
 
 
Вдъхновяващи резултати от проучването на връстници по глобални теми в 

 този брой наши фаворити са децата. Техните новини са наистина вдъхновяващи и са 

 удоволствие представяме резултатите в рубриката Новини на нашия сайт: 

училищата – партньори по проект Да научим! 
 
В
доказателство за вашата усилена работа с тях. Става дума за двете проучвания на 
глобални теми, които деца от прогимназиален и гимназиален етап сами проведоха сред 
своите връстници.  
 
С
www.devedu.eu . 
 

 

 двете изследвания са изключително ценни, тъй като са реализирани от ученици и са 

акратко, резултатите показаха, че: 
 се случва в света днес, а глобалните 

 са 

 знаят за ЦХР. 
лични сфери. Най-

Споделено от учениците от гимназиален  в училищата в Стара Загора по теми 

 ... „Екология” – днес изричаме тази дума толкова често, че тя се е клиширала и е 

а

И
уникални по своята тематика. Те не целят представителност, проведени са само в 
училищата - партньори по проект Да научим - за въвеждане на образованието за 
развитие в българското училище.  
 
Н
- Учениците имат интерес към това, което
проблеми, представени през призмата на ЦХР и чрез образованието за развитие
възможност да се даде широк поглед в тази посока. 
- Половината от учениците, участвали в проучването
- Голяма част от учениците са готови да се включат в дейности в раз
голям интерес младите хора имат към темите екология, здравеопазване, образование.  

 
 
 
етап

от опазване на природата 
 
«
изгубила дълбокия смисъл, който всъщност притежава. Защото природосъобразното 
далеч надхвърля изключването на лампите в коридора или спирането на водата, докато 
си мием зъбите. Не случайно се нарича природо-съобразно. Основното тук е мисълта за 
природата, съобразителността ни относно нея. Това е цялостна нагласа, житейска 
философия, начин на поведение и възпитание. Малкия си принос към това съм се 
опитвала да давам много пъти и бих искала да продължавам да го правя и занапред. 
Преди две години организирах информационно-образователна кампания „Зелена 
седмиц ” в рамките на гимназията, чиято цел бе да „активира” учениците по 
проблемите на околната среда. Малко след това поставихме и кошчета за разделно 
събиране на отпадъците в резултат на двугодишни преговори с фирма в бранша.» 
Цвета Конова, ГПЧЕ Ромен Ролан, Стара Загора 
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« ...В много случаи думата „глобален” отдалечава проблемите от мисленето на хората, 

е на ежедневието и да започнем да мислим 

н  е

 Стоянова, ГПЧЕ Ромен Ролан, Стара Загора 

 ...И в тази донякъде мрачна действителност е важно да си припомним, че Земята е 

 г о

ара Загора 

 ...Всичко зависи от нас самите, ние решаваме дали ще живеем по-добре радвайки й се, 

 ...Аз подкрепям воденето на природосъобразен начин на живот. Мисля, че природата, 
която ни заобикаля, е достатъчно привлекателно място за прекарване на свободното ни 

но ако наистина се заинтересуваме, ще разберем, че те са са придизвикани от нашите 
ежедневни дейности. Всеки от нас има огромен принос за посоката на развитие на 
нашата планета. На пример – количеството питейна вода спестено от рециклирането на 
боклука в София за една година 30 000 дървета са били спасени от изсичане, както и 
2 000 000 000 литра питейна вода са били спестени. Разделното събиране е във 
възможностите на всеки и спокойно може да бъде превърнато в навик, а положителните 
резултати са наистина впечатляващи. Освен това, то има голямо отражение върху 
човечеството – същите тези два милиарда литра спестена питейна вода, които споменах 
са достатъчни на биха били достатъчни на приблизително 2 милиона и седемстотин 
хиляди души за една година, ако приемем, че човешкият организъм се нуждае от два 
литра питейна вода на ден. Тази информация ми помогна да осъзная значението на 
всяко ежедневно действие и да започна да събирам разделно, както и да намаля 
използването на наелонови пликове, както и да разбера, че еко-начинът на живот е от 
полза не само за природата, но и за мен. 
Третата стъпка е да излезем от рамкит
глобално, предприемайки нови действия, които да подпомогнат опазването на околната 
среда. Резултатите от дейности от типа на залесяване на местности, където 
растителността е била у ищожена от пожар или поради изсичан , както и акции за 
почистване на замърсени с битови отпадъци места. Такива действия изискват голям 
брой ръце, както и огромно желание и енергия, но удовлетворението и ползата, които 
носят са неописуеми. Смятам прякото си активно участието в няколко акции по 
залесяване  на зелени площи по проекта  „Да научим” , както и участито ми в 
почистването на местността около река Бедечка във Стара Загора за такъв тип 
дейност.»  
Светлозара
 
 
«
дом за всички живи същества. В нашата Вселена все още не е известна друга планета, 
на която да има живот. Трябва да оценим този уникален дар и цялото човечество 
задружно да се изправи срещу предизвикателствата на нашето време. А те далеч не са 
малко. Климатичните промени, свързани според все повече изтъкнати учени с 
парниковия ефект, замърсяването на околната среда, изчерпването на добивните 
природни богатства, унищожаването на растителни и животински видове, 
свръхпроизводството и ладът са само малка от част от проблемите, които ст ят пред 
обществото днес. Без съгласувани действия, дискусии, обмен на опит в борбата за 
опазване  на околната среда и предприети мерки в тази посока човечеството няма да 
може да продължи своето съществуване.» 
Кольо А. Ганчев, ГПЧЕ Ромен Ролан, Ст
 
 
«
а не унищожавайки я. Огромна следа ще остави идващото поколение, младото 
поколение, на което трябва да покажем как да се отнася към природата... » 
Габриела Иванова, СОУ „Максим Горки“, Стара Загора 
 
 
«
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време. Часовете, прекарани в задимени кафета, могат да се заменят с разходка в парка, 
пикник извън града край речно поточе или езеро. Поход по горски пътеки би било 
пълно с емоции и впечатления преживяване. Заобикалящата ни природа наистина може 
да даде незабравими спомени за всеки от нас. Едно от важните неща, които трябва да 
помним, е, че ние трябва да сме отговорни за опазването и съхраняването й... » 
Денислава Митева, СОУ „Максим Горки“, Стара Загора 
 
 
« ...Дейностите, с които еко клуб „Зара”, [на който съм член] допринася за опазване на 
околната среда, не са малко. Като за начало участниците в сформираната екогрупа сме 
активни и инициативни, такива, каквито трябва да бъдат младите хора в нашето време. 
Знаем кое е хубаво (полезно) за природата и кое не и се стараем да я опазим, защото тя 
е нашето отражение. Всички млади дейци са усърдни, в резултат на което полезността 
от работата ни е налице. Отчетени са дейности като залесяване двора на училището и 
ежегодно почистване на река Бедечка, намираща се близо до парк, в който хора от 
всички възрасти почиват и спортуват, наслаждавайки се  на прекрасната гледка. Всичко 
това допринася за микроклимата на града. 

Много може да се говори за заобикалящата ни среда и за връзката между нея и младите 
хора. Но какво са думите без дела? Нека се замислим какво би станало ако всички 
инициативи и кампании станат част от живота ни, ако младите хора се включват в 
повече екологични дейности и по този начин оформят своите ценности и идеали, 
научавайки се на възпитание и култура, с които да опазват природата?! А моята идея и 
цел е самите инициатори да са учениците (младите хора). По този начин връстниците 
биха се вслушали в думите ни, биха се почувствали част от околната среда и свързани с 
общата ни съдба. 

Моите предложения и идеи са свързани с повишаване на осведомеността за проблемите 
в околната среда, за да се създава отношение към това. По-силна мотивация за 
изграждане на отговорност и грижа на младите хора към околната среда; да създадем 
повече нагледни материали, свързани с определени места, където е нужна намесата на 
младите за почистване или опазване. Повече медийни изяви и включване на призиви и 
инициативи за поддържане на чистотата и повишаване изискванията за опазване на 
средата, в която живеем: класната стая, училищния двор, детската площадка, парка. За 
целта е нужно обединение на жителите и съвместна работа, което ще ускори промяната 
към по-устойчив и по-добър начин на живот, защото всеки човек има нужда от добра 
среда за живот, изпълнена със спокойствие, красота, чистота, хармония.» 

Диана Кирова, Търговска Гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора 
 
 
« ...Природата е незаменима част от човешкото съществуване. В миналото тя се е 
читала за даденост, но сега е ценност. Историята показва, че където и по света да е с
стъпвал човекът, той винаги е оставял нещо след себе си. Най-често това е било 
разруха, но същевременно и потенциала да се възвърне хармонията между човешкото 
развитие и благоприятното състояние на околната среда. Именно това е главната цел на 
еколози и природозащитници. Тяхната мисия е свещена и съкровена, защото от нейния 
успех зависи физическото съществуване на човека. Многобройни са организациите с 
екологична цел, но отделната пръчка лесно се чупи. Когато ги съберем в сноп те стават 
силни и сплотени. Природата не познава държавни граници или административни 
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а  

 ...За опазването на природата в България се говори много. Още от училище - в 

и л
гария днес са: 

на серен диоксид, азотен диоксид 

еството на водите, което се 

зводствените отпадъци е 

 изграждана, без да 

ия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора 

 
 

 

Настоящият бюлетин се реализира от ГИП, Каритас, ЦПО, Блулинк, Джендър 

 Actors and 
Local Authorities in Development, Договор № DCI-NSAED/2009/202-172 

деления. От решаващо значение е международното сътрудничество, изразяващо 
решимостта н  държавниците да решат проблема с опазването на околната среда.» 
Диян Ганев, Търговска Гимназия „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора 
 
 
«
часовете по родинознание, после по география. После пейзажите с пластмасови 
бутилки. После новините по телевизията за вглеждане в пространството, което 
обитаваме. После отново приказки, приказки... Статии от вестници, думи по радиото и 
после отново пластмасовите бутилки на двора... Никой не може да отрече, че за 
екология се говори. За нея дори се говори много. Този път обаче темата е какво се 
прави наистина за опазването на природата в България. През всеки един ден, всеки час, 
ние, хората се сблъскваме с екологичните проблеми в нашата държава. В момента 
трябва да помислим за напред, къде и как ще живеят нашите деца, дали няма да има 
повече хора, които страдат от хронични заболявания, причинени от нашето 
безразсъдство,  куп други проб еми. 
Основните екологични проблеми в Бъл

1. Качество на въздуха - значителни са емисиите 
и прах, като най-големият източник е енергетиката. 

2. Kачество на водите - Значителни са проблемите с кач
дължи на непречистените отведени отпадъчни води.  

3. Управление на отпадъците. Управлението на прои
важен въпрос (за 1997 г. производствените отпадъци в страната са 43,5 млн. 
тона). В структурата на генериране на производствените отпадъци най-голям 
относителен дял заемат ТЕЦ и химическата промишленост.  

4. Индустриално замърсяване индустриалната база в страната е
е била съобразявана с екологичните условия, което довежда до значително 
индустриално замърсяване... » 

Николай Стойчев, Търговска Гимназ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

проект и СиВиЕс в рамките на проект „Да научим! Пилотно въвеждане на 
принципите на образованието за развитие в българското училище” с 
финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Non-State


