
Изготвили: Калин Ценков, Камелия Накова и Теодора Тодорова 
9.Б клас, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,  
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Преподавател: Гретхен Александрова 



Разположение: Ломско - 
Оряховската 
подобласт на 
Дунавската хълмиста 
равнина, намираща се 
върху Мизийска 
платформа. 

Релеф: равнинен със 
слабо изразен хълмист 
характер и надморска 
височина 27–50 м. 

 

 



Климат: умерено-континентален с абсолютна минимална 
температура (-15,5°C) и абсолютна максимална 39,5°C.  

Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в 
страната. 

Лятото е горещо с преобладаване на субтропични въздушни маси. 

 



 цехове 

 дизел - генераторни 
станции в АЕЦ 
“Козлодуй” 

  автотранспорт 

  битови печки на 
твърдо гориво 

 



 концентрациите на прах 

са в диапазона  

0,08 – 16 mg/ m3 

 концентрацията на 

газовете замърсители 

CO2 , SO2, NO2, H2S, CH4 и 

полиметанови са под 

ПДК 



Радиоактивността на въздуха се контролира чрез определяне на 
съдържанието на радионуклиди в атмосферни аерозоли. 

Установява се с гама спектрометричен анализ на проби от 
атмосферата. 

Радиоекологичният мониторинг на АЕЦ “Козлодуй” не 

установява отклонения в измерените специфични активности. 



 Община Козлодуй се характеризира с ниска степен на 
замърсеност на въздуха 

 няма превишения на годишните норми за съдържание 
на вредни вещества в атмосферата 

 



 водните площи и течения в Община Козлодуй са 17 188 декара 
(тук се намира долното течение на р. Огоста, а най-голямо 
значение за региона има р.Дунав) 

 от 23.06.2014 г. действа съвременна градска пречиствателна 
станция за отпадните води с максимален дебит–309m3/h 

 

 

река Огоста река Дунав 



 екологичното състояние на р. Дунав в нашия участък е умерено, а 
химическото – лошо (наблюдава се превишено съдържание на някои 
тежки метали) 

 основни потребители на водата са населението и АЕЦ  “Козлодуй„ 

 Пречиствателната станция в Козлодуй е влязла в експлоатация 
през юни 2014 г. 

река Дунав, острова 
при Козлодуй 

Пречиствателна 
станция 



 повърхностните води на река Дунав са в лошо химическо и 
умерено екологично състояние (водите на река Огоста също 
са в лошо химическо състояние) 

 Община Козлодуй е поставена в уязвимата зона от 
замърсяване на водите с химически части от земеделски 
дейности. 



На територията на Oбщина Козлодуй се намира защитена 
местност “Козлодуй„ с площ 10 ha, обявена  
за защитена местност през 2003г. Защитените територии се 
определят в съответствие с “Директива за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна’’ както и 
“Директива за птиците”. 

Козлодуй 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Защитена зона 
(ЗЗ) “Златията„ - 

запазване на 
дивите птици  

 

ЗЗ “Река 
Огоста„ - 

Директива на 
хабитатите 

ЗЗ “Острови 
Козлодуй„ - 

Директива на 
хабитатите 

 

ЗЗ “Козлодуй„ - 
Директива на 
хабитатите 

 



Територията на Община Козлодуй се отнася към 
Евроазиатската степна и лесостепна област. 
Долнодунавска провинция “Крайдунавски окръг"  е главно 
безлесна. Заета е основно от житни култури и лозя.  

 

 

 

 

 

 

 



Алоевиден стратиотес  
(stratiotes aloides )  

 

КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕН 

Руменолийска 
метличинка  

(сentaurea rumelica ) 
 

ЗАСТРАШЕН БАЛКАНСКИ 
ЕНДЕМИТ 

Жълта водна роза  
(nuphar lutea)  

 

ЗАСТРАШЕН 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вълнестоцветен 
клин (Astragalus 

dasyanthus) - 
критично 

застрашен 

Елвезиево 
кокиче  

(Galanthus 
elwesii ) -  

застрашен 

Плаваща 
лейка  

(Salvinia 
natans – 

Goniolimon) 

Бяла 
змийска 

трева 
(collinum) 



Къдроглав пеликан  (Pelicanus 
crispus) 

Малка белочела гъска (Anser 
erythropus) 

Червеногуша гъска  
(Branta ruficollis) 

Белоока потапница (Aythya 
nyroca) 

Животни 



Морски орел  
(Haliaeetus 

albicilla ) 

Ливаден 
дърдавец  
(Crex crex) 

Вечерна 
ветрушка  

(Falco 
vespertinus) 



 

 

1. Силно мотивирана общност за 

изграждане и поддържане  на 

всички компоненти на 

училищната среда. 

 

 

 

1. Съществува кампанийност при 

осъществяване на различните 

дейности и инициативи. 

 

 

2. Училището е член от 2007г. на 

международна мрежа на 

Екоучилища и носител на приз 

„Зелен флаг“. 

 

 

2. Недостатъчен финансов 

ресурс. 

 

3. Инерция. 

 



 

• Конкурс най-чиста класна стая 

• Конкурс за чиста алея 

 

• „Ден на Земята“ 

• „Ден на река Дунав“ 

 

• „Ден на водата“ 

• „Европейска седмица за намаляване на отпадъците“ 

 



Нашето училище - СОУ "Св. св. Кирил и Методий”, генерира 
основно отпадъци, които се състоят от органични или 
биоразградими компоненти, разграждащи се по естествен път – 
хартия, картон, хранителни и зелени отпадъци (от зелената 
система на  училищния двор). 

 



възможности 

Сътрудничество 
в общността и с 

други институции 

Обмен на добри 
практики 

Изграждане на 
екологична и 

здравна култура 

 



Поддържане на устойчива училищна среда, 
екологосъобразно използване на училищните ресурси, с цел 
осигуряване на по–добро качество на образование. 



Да се постигне връзка между основния приоритет: 
„Образование за устойчиво развитие“ и водещи цели за 

тяхната ефективна реализация. 

 



1. Популяризиране на 
биоразнообразието – редки 
и защитени видове в района 
на Oбщина Козлодуй. 

 

2.  Да се организира допитване 
до училищната общност 
„Кое защитено растение да 
стане символ на района“ и 
да се направи предложение в 
общината. 

3. Да се контролира от 
ученическата общност 
ефективно използване 
на училищните ресурси, 
с цел подобряване на 
енергийната 
ефективност.  



1. Да се разпредели училищният двор по випуски с цел 
поддържането му в благоустроен вид и организиране на 
пролетно и есенно зацветяване на площи. 

2.  Да се организира кръгла маса по въпросите на 
здравословното хранене на учениците с участие на 
специалисти от РЗИ Враца, родители и ученици. 



 

1. Създаване и умножаване на инициативи, свързани 
с екологичната култура – празници и конкурси. 

2. Ефективно използване на училищните медии 
(училищен вестник и сайт) с цел полуляризиране 
на инициативите.  
 



„Ние не сме наследили природата от предците си, 
а сме я взели назаем от децата си.” 

Антропогенни фактори - учебник по биология -      
9 клас 

Източници: 

1. Програма за опазване на околната среда в Община Козлодуй – 2015-2020 г. 

 

2. Учебник  „Биология и здравно опазване“ – ЗП, издателство „Анубис“ 2001г. 

 

3. http://bg.wikipedia.org 

 

4. http://www.google.bg/images 

Образование за устойчиво развитие - Мото на 9.Б клас 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Начална_страница
http://www.google.bg/images

