
                             

 

Продължават дейностите по проект „ Без отпадъци, без загуби“ 

В синхрон с приоритетите на проекта за насърчаване на социалната и екологичната 

отговорност на младите хора, възпитаниците на нашата гимназия организираха почистване 

на плажа в град Бургас. 

        

Инициативата е свързана и с датата 19 септември – Световен ден на почистването. 

       

Под ръководството на своите класни ръководители, учениците от 8б и 11в клас, положиха 

усилия, за да отстранят от пясъчната ивица отпадъци, които не са биоразградими и 

натрупването им води до нарушаване на естествената природна среда. 



       

Значителна е и опасността от замърсяване на морската вода, когато тези боклуци попаднат 

в нея. Тяхното присъствие застрашава нормалното развитие на флората и фауната. 

Застрашава и здравето на всеки от нас! 

„Находките“ на плажа на Бургас породиха учудване и възмущение у нашите възпитаници.  

        

Трудно бе възприет фактът, че толкова ценна природна даденост е така безпощадно 

засипвана с всевъзможни непригодни предмети. 

          

Събрани бяха и изключително много фасове от цигари, което е доказателство за 

безотговорно поведение на невъзпитани граждани. 



        

На участниците в почистването на плажа в град Бургас не липсваше и креативност. Те 

създадоха импровизирани „инсталации“ с някои от намерените предмети. 

          

 

Най-значимият резултат от тази дейност е породеният у учениците стремеж към намаляване 

образуването на отпадъци. 

Ето какво сподели Натали Цанова от 11в клас : В петък аз и моят клас събирахме отпадъци 

от плажа. От тази дейност разбрах колко малко хората се замислят за боклука, който 

неглижират всеки ден. Със сигурност от сега нататък ще съм по-съобразителна с това 

кое къде изхвърлям. Ще споделя преживяното със своите връстници и ще се опитам да 

разпространя това добро дело. 

Изказване, обобщаващо мнението на всички участници в тази дейност и на промененото им 

отношение към опазването не само на плажа и крайморския парк на нашия град, а и на 

средата, в която живеем. 

Благодарим на учениците от 8б и 11в клас и колегите Вера Антонова и Станислава Будурова. 

 


