
Кажете НЕ на пластмасовите отпадъци! 

Община Горна Оряховица стартира кампания за ограничаване 

употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. 

Нека с общи действия на всички жители на общината да 

намалим отпадъците от пластмаса, за да осигурим по-

здравословна и чиста жизнена среда за нас и тези след нас.   

В рамките на кампанията община Горна Оряховица провежда 

 

Инициатива за замяна на пластмасовите бутилки за 
вода за еднократна употреба с такива за многократна 

употреба 

2 март 2022 г. 

Лекоатлетически пробег  

„Димитър Велиславов – Мики и Иван Димитров“ 

Място на провеждане - СУ „Георги Измирлиев”, СУ 

„Вичо Грънчаров”, ОУ „Иван Вазов” и ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”  

 

Всеки участник в пробега ще получи на изходния пункт 

метална бутилка за вода за многократна употреба, която 

може да използва както по време на пробега, така и 

многократно след това. 

Участвайте в инициативата! 
За повече информация посетете www.g-oryahovica.bg  и 

интернет страницата на проекта www.eco-g.oryahovica.eu 

 

 

www.eufunds.bg 

Проект № BG16M1OP002-2.009-0045-C01 „Община Горна 

Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“, 

финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.009 на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020  г.“, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейски  фонд за регионално 

развитие и от националния бюджет на Република България 

 

http://www.eufunds.bg/


По-малко известни факти, които трябва да знаете 

 За последните 65 години производството на пластмаса в 
света е нараснало от 1,5 млн.тона до 322 млн.тона.  

 Производството и изгарянето на пластмаса генерира всяка 
година 400 млн. тона въглероден диоксид по света. 

 40% от произведената пластмаса е опаковка, използвана 
само веднъж и след това изхвърлена.  

 Само около 30% от генерираните пластмасови отпадъци в 

Европа се рециклират. Останалите попадат на сметища или 
се изгарят. 

 Пластмасата не гние. Тя се разпада на микрочастици, които 
се откриват в океаните, но и в храни и напитки. 

 Над 1 000 000 пластмасови бутилки се купуват по света 

всяка минута - над 400 години са необходими за разпадане 
на една пластмасова бутилка. 

Промяната зависи от нас!  

Откажете се от дребните битови удобства и използвайте 

алтернативи на пластмасовите изделия за еднократна 

употреба  

 Носете си бутилка за вода за многократна употреба. 
Пийте вода от чешмата. 

 Използвайте чаши, прибори и кутии за многократна употреба. 

 Носете собствена платнена торба при пазаруване и откажете 
найлонова торбичка. 

 Купувайте продукти в насипно състояние или избирайте такива 
в хартиени или стъклени опаковки. 

 Съхранявайте продуктите в стъклени съдове вместо в 
пластмасови кутии. 

 

 
www.eco-g.oryahovica.eu 


