


Информация за системите 

за разделно събиране 
 



  Разделното събиране на отпадъци от опаковки се 
състои от три цвята контейнери: син, жълт, зелен  
Синият контейнер е за хартия и картон, жълтият за 
метал и пластмаса, а зеленият за стъкло. . Но вече 
доста често се среща и двуцветната система -  
жълт и зелен контейнер. 

 



ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО? 

(факти)  

  - 40% от отпадъците на Земята са хартия;  

  - За да се произведе един тон хартия, е 
нужна дървесината на 24 дръвчета  

   ! 40 кг. рециклирана хартия спасява 

живота на 1 дърво 

  - Пластмасовата бутилка се разпада в 
природата за 400 години 
     ! 2 пластмасови бутилки спестяват  
енергия, захранваща компютър  в 
продължение  на 1 час  

 



 - Превръщането на 
алуминиева кутийка от 
напитка или консерва в нова, 
спестява 95% от енергията за 
производство на нова кутия 
от свежа суровина 

 - За разграждане на една 
стъклена бутилка са нужни 4 
000 години 

 - 1 рециклирана стъклена 
бутилка спестява 
електричеството, нужно на 
телевизора ви да работи 1,5 
часа  



Проблеми с разделното събиране в нашия град:  

 

1. Има много малко поставени контейнери 

 

2. Работниците от чистотата събират отпадъците 
от всички контейнери на едно място 

 

3. Има много хора, които не са запознати с това 
разделно събиране и не знаят ползата от това 



За целта: 

1. Написахме молба до община Кърджали: 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
 Ние, учениците от ПГПЧЕ„Христо Ботев “ гр.Кърджали, Ви молим за 
съдействие по проект, който организираме в училище. Искаме да бъдат 
поставени повече контейнери за разделно събиране на отпадъци по територията 
на община Кърджали и  работниците от чистотата да не събират отпадъците от 
всички контейнери на едно място 
 Надяваме се молбата ни да бъде уважена. 
  
  
гр. /с/ ......................................                                                                       С уважение:  





2. Запознахме с нашия проект много съученици, 
които разбраха колко е важно разделното 
събиране.С най-голям интерес ни слушаха 10А3 
и разбира се, най-готиният клас – 10А1 





Проектът е изготвен от: 
Гюллю Есад, Мурад Исмаил, 
Йозлем Садулова и Сезай Садула 


