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ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ 

 

            Уважаеми съграждани, 

 

            Световното население наближава 7 милиарда. Доста голяма цифра 

като се имат предвид ограничените природни ресурси, с които разполага 

Земята.  

Отрупани сме с информация за променящия се климат, за нарушени 

природни цикли, за недостиг на ресурси, на енергия, на вода, за 

замърсяването на околната среда, което директно влияе върху нашето здраве 

и върху благосъстоянието на планетата.  

Така глобалните проблеми започват да засягат нашето лично 

пространство.  

Заради парниковите газове, с които пресищаме атмосферата, високото 

потребление на ресурси и ниската енергийна ефективност, всеки един от нас 

е част от проблема. 

Но ние сме и част от решението. 

Необходимо е всички заедно да се включим отговорно в разделното 

сметосъбиране. Обърнете внимание къде се намират най-близките 

контейнери за разделно събиране. Въведете система за разделно събиране у 

дома, в училище, на работното място. Обяснете на семейството си ползата от 

разделното събиране на отпадъците. Не забравяйте, че разделното събиране е 

само първата стъпка в зеленото ежедневие. 

Всички, които изхвърлят кашони и не смачкани туби,  които изхвърлят 

едрогабаритни  и строителни отпадъци в контейнерите, трябва да разберат, че 

това ще доведе до завишаване стойността на ТБО, която с всяка изминала 

година става все по-висока!  

             За това ние като общинско ръководство полагаме усилия да въведем 

постоянен навик за разделно събиране и извозване на отпадъците. За целта на 

територията на гр. Ардино и по-големите села са поставени контейнери за 

разделно събиране на стъкло и пластмаса. 

             Съзнаваме, че това е нещо ново за нас и изисква време да ни стане 

навик, но е важно да знаем, че отговорното и разделно събиране на 

отпадъците е само една от стъпките за опазване на природната среда, която 

ни заобикаля.  

 Всеки месец ние изхвърляме стъклени бутилки и буркани. Всички тези 

бутилки и буркани са рециклируеми. Стъклото не се разгражда в природата 

(освен ако нямаме търпението да го изчакаме 4000 години), а в същото време 

е идеална за рециклиране суровина, защото може да се преработва в нови 

стъклени продукти неограничен брой пъти. Рециклирането спестява излишно 

замърсяване - 20% на въздуха и 50% на водата. То икономисва и много 

енергия, която иначе би отишла за производство на първично стъкло.  

 

 



 

 

За да помогнем, просто трябва да изхвърляме стъклените отпадъци в 

контейнерите за разделно събиране със зелен цвят. 

 

 
 

 

От друга страна изхвърляните пластмасови отпадъци, ако не бъдат 

рециклирани те попадат на сметищата, където разграждането им отнема от 

500 до 1000 години и замърсява почвата и водите с опасни токсини.  

Производството на пластмаса е два пъти по-енергоемко от процеса на 

рециклиране.  

За да помогнем, просто трябва да изхвърляме пластмасовите опаковки 

в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят. 

           

 
 

 

 



 

 

 

 

Уважаеми съграждани, 

 

Зеленото ежедневие е въпрос на желание и на осъзнаване на нуждата от 

него. Не е необходимо да чакаме някой да ни даде пример или да ни напомня. 

Дори най-малката стъпка може да има огромно отражение. 

 Уверени сме, че всеки който цени природата ще се включи в 

разделното събиране на отпадъците. 

 

 

 

 

                                                                 ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО! 
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гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
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