
                                                                                                                                           
 
 

ОБЩИНА 
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Светослав Славчев Мисли днес, за да има утре ! 

Радослав Синански Чистата природа е като чистият дом . Огледало на нас. 

Марин Маринов Трябва да опазваме природата,защото тя помага на нас и 
животните да дишаме чист въздух. 

Мария Стойчева Проучете природата, обичайте природата, приближете се до 
природата. Тя никога няма да ви провали. (Франк Лойд Райт) 

Мария Дойчинова Ние сме гости на планетата Земя и е неопходимо да се грижим 
за нея! 

Весела Михова Не трябва да се замърсява, защото унищожаваме природата! 

Светлана Минчева Земята е нашият дом! Трябва да пазим природата, за да 
съхраним живота на планетата! 

Пламена Добрева Опазете природата чиста, за да усигорите чистото бъдеще на 
нашите и вашите деца. 

Вероника Пройнова Разделно боклука извхърли, за да си спокоен ти! Природата 
опази и здравето на близките ти ще се съхрани. Дърво засади, от 
плода му после си хапни и засмян в живота бъди! 

Емилия Борисова "Пътешествие от хиляди километри започва с една единствена 
стъпка." Лао Дзъ "Природата никога не спира в своето движение 
и наказва всяко бездействие." - Гьоте "Никой не може да 
нарушава законите на Майката Природа и да избегне нейните 
наказания." - Джулиан Джонсън „Околната среда – това сме аз и 
ти.“ - Чарлз Панати 

Анелия Мутафчиева Горо Л. Радойков: "...Но ти си, горо, вече в забрава, болка 
бездънна покой ми не дава. Сеч и пожари от хора зловещи, 
кърви рана на твоите плещи. Нека застанем пред тебе 
преклонни, пред реки и небосклони достойни. Да те пазим като 
майчина гръд, в тебе, горо, цветя вечно да цъфтят." 

Габриела Димова Отида ли в гората, мечтая си да посадя възможно повече 
дръвчета , за да опазя околната среда. Да дишам и на воля да 
играя сред чистата природа и зелените поля. Ах, как милея за 
красотата на нашата родина! Габриела Димова 

Тодора Белчева Грижите за опазване чистотата на нашата природа са свеж 
въздух и дълголетие! 

Милко Ушев Изсичането на дървета лишава хората от сянка и прохлада в 
летния сезон. Не бива да се прекалява, а когато се изсича да се 
залесява. 

Севелина Радева На зелено полегни, в синьото се потопи, на чистото се наслади и 
отговорен за децата си бъди! За утрешния ден мисли, не убивай 
чуждите мечти! Отпадъците са ни нужни, но на точните места. 
Ще се справим, ако сме задружни, за да спасим света! 

Станислава Александрова 
Янева 

Природата е твой приятел! Бъди й ти доброжелател! За нея 
съвестно се погрижи и тя ще се отблагодари! Отпадъците в 
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джоба запази, докато контейнери не видиш и помни: За да е 
правилно, екологично и модерно, важно е да е разделно! 

Златка Калинова Земята е общият ни дом – затова всичко, което правим, за да я 
опазим по-чиста е белег за личната ни зрялост и културно ниво. 

Виктория Христова Всеки от нас трябва да изхвърля правилно отпадъците разделно, 
за да предпазим околната среда. 

Светослав Велинов Надявам се и в България да започнем да събираме разделно 
отпадъците си, както в другите държави. 

Теодора Стоянова Трябва да не си хвърляме отпадъците на земята, а в кошчето за 
боклук. 

Цоньо Вътев Опазването на природата е наша полза, за да дишаме свеж 
въздух. 

Беатриз Иванова За да живееш добре, рециклирай своите отпадъци 

Камелия Атанасова Трябва да пазим природата чиста, защото ние сме част от нея, и 
ако тя загине, и ние загиваме с нея. 

Ема Михова Не трябва да замърсяваме природата 

Боряна Борисова За да опазим природата не трябва да си изхвърляме отпадъците 
по улицата или в храстите,а в определените кошчета за тях да да 
живеем в една чиста и красива природа. Да посяваме поне един 
път в годината дръвчета, а не да ги унищожим. 

Даниел Найденов Щом имаме природа, не ни е нужна дрога! 

Росица Чернева Живей чисто, живей добре! 

Магдалена Николова "Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от 
природата." - Едгар Кейси 

ДЕСИСЛАВА СУТЕВА Природата е огледалото на Твореца, затова е божествено 
съвършена. 

Моника Кунева Ако всички сме заедно можем да спасим планетата. 

Веселин Макавеев Природата е безценна и не трябва нито да се замърсява, нито да 
се изсича. 

Лъчезар Димов Опазването на пририодата зависи от всички нас! Редно е всеки 
да се "отчете" с личен принос и да вяра, че индивидуалните 
усилия ще доведат до по-бързо създаване на "критична маса": 
достатъчно много хора, които реално опазват природата. 

Александър Недялков "Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме 
назаем от нашите деца". Земята, природата не е просто една 
даденост, а едно богатство, за което трябва да се грижим и тези 
грижи да бъдат в дългосрочен план. Бъдещите поколения ще 
берат плодовете на това, което правим сега със земята. 

Тотьо Тотев За да оцелее народа нужна е чиста природа. 

Деница Стоянова Трябва да не замърсяваме, а природата да украсяваме, тя е 
нашите бели дробове, често с нея ние сме зверове, тя ни дава 
въздуха, с който дишаме, а сега от вкъщи тичаме. Разделяйте 
отпадъците свои, всичкото е общо после, няма твои и мои. 

Пресияна Иванова Опазвайте горите, защото те са белите дробове на земята! 

 


