
 

 

 

 

  
Ето как с малко усилие от наша 

страна можем да предотвратим 

голямо замърсяване на средата, в 

която живеем.  

 

Тази брошура е реализирана от:  

 

ОУК ”Екология и опазване на 

околната среда” – гр. Лом 

 

ръководител – Р. Цветева 

http://ecoclub.gymnasium-lom.com/ 

 

 

 

Как да се справим 

с боклуците и  

да запазим чиста 

нашата планета  

 



Ние, хората, непрекъснато 

затрупваме Земята с планини от 

боклук.  

Ще ги срещнеш навсякъде – опаковки от вафли 

по улицата, прелели от боклуци контейнери, 

найлонови торбички, окачени по дърветата или 

носени от вятъра. Дори пейката изглежда 

странно без люспите от семки, разпръснати 

наоколо. 

 

Често изхвърляме неща, защото смятаме, 

че са стари, повредени, изхабени или 

просто, защото не са ни нужни. Замислял ли 

си се колко дълго този боклук ще остане в 

околната среда?  

Няколко факта за боклуците, които 

може би не знаеш: 

 Cредно всеки един от нас създава килограм 

и половина боклуци на ден.  

Боклуците не изчезват! На обикновената 

салфетка, например, й трябват около 3 

месеца, за да се разгради, на обелка от ябълка 

– 6 месеца, на дъвка – около 5 години, а на 

металното кенче от кока-кола - 500 години! 

 

В такъв случай, какво можеш да 

направиш, за да предпазиш твоя 

квартал и твоята детска площадка, за 

да не са отрупани с боклук? Как да опазим 

морето и планината, как да опазим нашата 

планета Земя? 

 Не замърсявай – не изхвърляй нищо извън 

кофите за боклук. Просто не е красиво. Ако 

видиш, че някой замърсява – направи  

забележка - място, на което вече има боклуци, 

лесно се превръща в сметище.  

 Старите дрехи и играчки можеш да дадеш 

на хора в нужда – така те ще допринесат полза 

на някого, вместо да отидат на боклука. 

 Ограничи найлоновите торбички при 

пазаруване. И без това се късат още на изхода 

на магазина. Ползваме ги за половин час, а се 

разграждат за половин век! 

 Събирай разделно хартията, стъклото и 

пластмасата.  Това спестява суровини и 

намалява отпадъците, които изхвърляме в 

природата. 

 Опитай се да рециклираш и да поправяш - 

не всичко, което изхвърляш, е неизползваем 

боклук. Голяма част от нещата може да се 

използват повторно. Пестенето е важно, 

защото много суровини са пред изчерпване.  

 Батериите са един от най-вредните и 

отровни боклуци и е забранено да се изхвърлят 

като битов отпадък. Те също подлежат на 

рециклиране. Затова ги занеси в магазините, 

където са поставени специални контейнери за 

излезли от употреба батерии, мобилни 

телефони и аксесоари. 

 Хранителните и градински отпадъци, могат 

да се преработят в компост - органична тор, 

която може да ползваш за подхранване на 

зеленчуци и плодни дръвчета. Напълно 

безвреден е, за разлика от изкуствените 

торове. 

 

Най-простото изпълнение е да направиш една 

недълбока дупка в двора, в която ще слагаш 

трева, листа, обелки от плодове и зеленчуци, 

накъсана хартия, картон и др., и която 

веднъж или два пъти седмично разбъркваш и 

поливаш с вода. 

 

 

 

 

          


