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брой втори 

“ЕКОТЕХ – 12 – 13” 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

На гости в клуб „Екодиета“  

    Идеята за клуб „Екодиета“ има 
предистория. ПГТЕ „Хенри Форд“ 
участва в три поредни акции за 
залесяване, проведени от 
компания“Овергаз“.  

 

Станислав Цолов от 11д клас. 

Нашият клуб “Екодиета” събира нови идеи , които биха дали втори живот на пластмасовите бутилки, на 
излезли от употреба фотоволтаици, стари електронни устройства и други вече непотребни вещи от 
ежедневието ни. Проучваме световния опит за справяне с големите количества битови 
отпадъци.Търсим сведения за нови технологии за производство на лесноразградими биоопаковки и 
съдове за еднократна употреба. Но най-голям е интересът ни (предполагаме, че всички момчета ще са 
любопитни) към създадените по света нетрадиционни, невероятни превозни средства, движещи се с 
чиста енергия. А сега за това какво искаме да направим, за да “тежим по-малко на околната среда”.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците всички фирми са длъжни да събират разделно 

отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали, които са генерирали по време на дейността 

си. Във връзка с това възникна идея за нашата първа инициатива. Тя е провеждането на акция против 

изхвърлянето на големи количества използвана хартия. Като първи етап идеята ни ще бъде 

представена пред нашите учители за съдействие при провеждането ù. 

Ако резултатът от нашата инициатива е поне10 спасени от отсичане дървета, ние ще сме доволни.  

Нашият призив е “Всеки да направи усилие според възможностите си, за да живеем в един по-чист, 

по-зелен и по-красив свят.” 
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Любопитно, но факт! 

ВТОРИ ЖИВОТ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.ПРАКТИЧНО И КРАСИВО 

 

 

2.КРАСОТА ОТ ПЛАСТМАСА 
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3. ВЪЗКРЪСВАНЕ НА КОМПЮТРИТЕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Очакваме Вашите отзиви и предложения на адрес: vestnikari@abv.bg 
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                         Клубът на  младите дами разказва: 

         
 

  
 

                                    КОЛЕДНА МАГИЯ 

   Непосредствено преди коледните празници!             

 Клубът на младите дами и господа инициира провеждането на 

благотворителна акция за деца, лишени от родителски грижи и със 

специални потребности. Ентусиазмът на девойките зарази  мнозина и в 

организацията на тази акция се вкючиха много ученици от ПГТЕ.  Първо се 

проучиха потребностите на децата от Дома за медико-социални грижи „ 

Св Параскева“ и Дневен център  „ Св Мина“ за деца с увреждания. 

Следващата ни стъпка бе да разпространим идеята и да поканим всички да участват по свой  избор и 

както желаят. За много кратко време идеята и дейността набраха скорост и сила и на финала бяхме 

събрали сумата от 348, 69лв. В акцията се вкючиха ученици, учители, служители, студенти от СУ и 

родители, като някои класове (12 г, 10 д,10 е, 9 б, 9 в, 8 а ) участваха по- масово. Иначе всеки бе 

свободен на направи каквото желае или е по силите му за сбъдването на това събитие. Ретроклубът и 

момчетата на г-н Янев, помогнаха при пазаруването на дарението. На 18.12.2012 г благодарение на 

студентите децата от ДМСГ „ Св Параскева“ получиха пюрета, памперси, играчки, лигавници и 

различни лакомства. За всяко дете там имаше торбичка с плодове, сок, бонбони и др. сладости 

осигурени и подготвени от 9 б клас. А децата от дневния център „Св. Мина“ получиха две играчки, с 

които могат да развиват двигателните си  умения. 

Благодарим на всички, отворили сърцата си и участвали в 

благотворителната акция! 

                                                                                                                

  

                                                                                                                                                             

  

 

  


