
ОКОЛНА СРЕДА 

ЗАМЪРСЯВАНЕТО В МАЛКИЯ И ГОЛЕМИЯ ГРАД 

 Основната ни цел е да покажем как се 

грижим за природата в малкия и големия 

град и да се опитаме да накараме 

обществото да обърне малко повече 

внимание на обкръжаващата го среда. Важно 

е хората да осъзнаят, че екологията не е 

просто наука, а нещо, от което зависи 

бъдещето на човечеството! 

 Опитахме се чрез анкети 

проведени сред граждани в 

родния ни град Троян и такава в 

столицата София, да 

установим какво мислят 

хората за замърсяването и 

опазването в малкия и 

съответно големия град. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Опазва ли се 
природата в 

Троян? 

50% от анкетираните 
смятат, че природата в 

Троян се опазва. 

 Замърсена ли е 
природата в 

Троян?  

Въпреки че 50% от хората 
смятат, че се полагат 

грижи за околната среда, 
54% мислят, че тя все пак е 

замърсена. 

 Вие опазвате ли 
природата в 

Троян?  

Голяма част от 
анкетираните смятат, че 

се грижат за опазването на 
околната среда. 

 Опазва ли се река 
Бели Осъм? 

Половината  от 
попълнилите анкетата 

вярват, че река Бели Осъм, 
течаща през град Троян, се 

опазва от замърсяване. 

 Опазва ли се 

природата в 

София? 

 Вие опазвате ли 

природата в 

София? 

 Замърсен ли е 

въздухът в София? 

 Замърсени ли са 

водните басейни в 

София? 

Повече от 2/3 от 

анкетираните смятат, че 

не се извършват дейности 

по опазването на 

природата. 

По-голямата част от 

участвалите в анкетата 

казват, че помагат за 

опазване на природата в 

столицата. 

Мнението за 

замърсеността на въздуха 

в София е категорично, 

100% са убедени, че въздуха 

е мръсен. 

Повече от половината 

анкетирани вярвят, че не 

само въздуха, но и водните 

басейни в София са 

замърсени. 

АКО ИСКАТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОБКРЪЖАВАЩАТА ВИ 

ПРИРОДА, ОПИТАЙТЕ СЕ ДА СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ПРОСТИ ПРАВИЛА 

Винаги изхвърляйте 

отпадаците си в 

предназначените за 

целта места. 

Използвайте  

по-често 

стълбите вместо 

асансьора. 

Старайте се да събирате 

отпадъците си разделно. 

Използвайте многократни торби за 

пазаруване вместо еднократни 

найлонови. 

Котаго имате 

възможност се 

придвижвайте 

пеша или с колело. 

Използвайте  

продукти, които 

не са тествани 

върху животни. 



 L’ ENVIRONNEMENT 

LA POLLUTION DANS LA PETITE ET DANS LA GRANDE VILLE 

Notre objectif principale c’est de montrer quels sont 

nos  efforts de proteger la nature de la petite et de la 

drande  ville et d’essayer d’attirer l’attention de la  

societe vers l’environnement. C’est important de  

savoir que l’ecologie n’est pas seulement une science, 

mais c’est une chose de laquelle  depend le future  

developpement de la societe! 

 Nous avons essaye, a l’aide 

des enquetes, parmi les 

citoyens de Troyan et de Sofia, 

de constater ce que les gens 

pensent de la pollution dans la 

petite et la grande ville. 

RESULTATS DE L’ENQUETE 

 Est-ce que la  
nature de Troyan est 

protégée? 

50% des gens participents a 
l’enquete trouvent que la  

nature de Troyan est  
preservee. 

 Est-ce que la  
nature de Troyan est 

poluee?  

Malgre que 50% des gens 
pensent qu’on prend soin de 

l’environnement, 54% trouvent 
que malgre tout celui-ci est 

polue. 

 Protegez–vous la 
nature de Troyan?  

La majorite des gens trouvent 
qu’ils prennent soin de la 

preservation de  
l’environnement . 

 Est-ce que  
la riviere Beli  

Ossam est protégée? 

La moitie des gens enquetes 
trouvent que la Riviere Beli  

Ossam, qui traverse la ville de 
Troyan, n’est pas poluee  

 Est-ce que la  

nature de Sofia est 

protégée? 

 Protegez-vous la 

nature de Sofia?  

 Est-ce que l’air de 

Sofia est polue? 

 Est-ce que les  

bassins d’eau a Sofia 

sont polues? 

Plus de 2/3 des gens enquetes 

trouvent qu’on ne prend aucun 

soin de preserver la nature.  

La plupart des participants a 

l’enquete disent qu’ils aident a 

preserver la nature da la  

capitale.  

100% sont persuades que l’air 

de Sofia est polue.  

Plus de la moities des  

participants a l’enquete  

trouvent que non seulement 

l’air, mais les bassins d’eau 

aussi sont polues.  

SI VOUS VOULEZ AIDER LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ESSAYEZ DE 

SUIVRE CES REGLES SIMPLES. 

Jettez toujours les 

dechets aux endroits 

destines. 

Prenez les   

escaliers et non  

l’assenceur. 

Essayez de reunir les 

dechets separement. 

Utilisez les sacs reutilisables au 

marche, au lieu des sacs en  

plastique jettables.  

Si vous avez la 

possibilite  

deplacez-vous a 

pieds et en velo. 

Utilisez les 

produits qui ne 

sont pas testes 

sur les animaux.  



ENVIRONMENT  

POLLUTION IN SMALL TOWNS AND BIG CITIES  

 Our main purpose is to show how we take 

care of nature in small towns and big cities 

and try to make the society pay more  

attention to the environment. It is essential 

that people realize that ecology is not just a 

science but something the future of  

humankind depends on!  

 We carried out a survey asking 

citizens in our home town Troyan 

as well as ones in Sofia in order 

to find out what people think of 

pollution and nature  

preservation in both small towns 

and big cities.  

SURVEY RESULTS  

 Is nature in 
Troyan  

preserved? 

The survey found that 50% of 
the people believe that  

nature in Troyan is  
preserved. 

 Is nature in 
Troyan polluted? 

Even though 50% of the  
people believe that nature is  
taken care of, 54% are of the 

opinion that it is polluted. 

 Do you preserve 
nature in Troyan?  

Most of the respondents  
believe that they care about 

the environment. 

 Is the Beli Osam 
River taken  

proper care of?  

The majority of the people 
asked believe that the Beli 

Osam River, running through 
town, is preserved. 

 Is nature in Sofia 

preserved?  

 Do you preserve 

nature in Sofia?  

 Is the air in Sofia 

polluted? 

 Are the water  

basins in Sofia  

polluted? 

More than 2/3 of the people 

think that nothing is done to 

preserve nature.  

Most of the participants say 

that they help for the  

preservation of nature in the 

capital. 

The opinion about the air 

pollution in Sofia is  

unanimous, 100% of them are 

convinced that it is of poor 

quality. 

More than half of the people 

interviewed believe that not 

only the air, but also the  

water basins in Sofia are 

polluted. 

IF YOU WANT TO HELP FOR THE PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT, TRY TO 

FOLLOW THESE SIMPLE RULES 

Always throw your 

waste into the  

designated places.  

Use the stairs more 

often than the  

elevator. 

Try to collect rubbish  

separately. 
Use fabric shopping bags instead of  

disposable ones.  

Ride a bike or 

walk whenever 

you have the 

chance.  

Use products which 

have not been  

tested on animals. 


