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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Кампанията 
Вашият избор променя света! 

Искате ли да водите пълноценен живот и в същото време да зачитате природата? Ако е така, „Generation 
Awake“ е точно за вас. Целта на кампанията е да отвори очите ни за избора, който правим като потре-
бители, и последиците от него за природните ресурси на Земята. Когато сте част от „Generation Awake“, 
осъзнавате, че изборът ви променя не само собствения ви свят, но и цялата планета.

Как? Тъй като животът е низ от решения, интелигентният подход към тях в ежедневието с оглед на 
опазване на околната среда оказва огромно влияние върху вашия живот и този на семейството и при-
ятелите ви. На първо място, това ще ви помогне да спестите средства и да подобрите начина си на 
живот, като така на свой ред подпомагате и икономиката. Освен това по-интелигентният потребител-
ски избор прави града ви, държавата ви, Европа и цялата планета по-здравословни и устойчиви, сега 
и за бъдещите поколения. 

Заедно можем да работим за изграждането на общество, в което ще сме се научили да получаваме 
повече от по-малко, където културата на еднократното потребление ще е реликва от миналото, къде-
то отпадъците са сведени до нула и където всички предмети имат стойност и могат да се използват 
повторно или да се преработват в нови.

Европейската комисия създаде кампанията „Generation Awake“, за да насочи вниманието към това, 
което всеки един от нас може да направи в ежедневието си, за да пести вода, енергия и други при-
родни ресурси и да намали отпадъците. Ако ви харесва това, което виждате, споделете посланието 
със семейството и приятелите си и се присъединете към нас във Facebook. Благодарим ви – чудесно е, 
че сте с нас.
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Ефективно използване на ресурсите
Какво представлява?

За нашето благоденствие и благосъстояние се нуждаем от природни ресурси, като например метали, 
минерали, гори, земя, храна, въздух и вода, но ние ги използваме по-бързо, отколкото те могат да 
се възстановят. Когато унищожаваме животни и растения, които съхраняват равновесието в нашите 
екосистеми, ние натрупваме проблеми за в бъдеще. 

За да гарантираме, че ние – и нашите деца – можем да очакваме по-добро качество на живот, здра-
вословна околна среда и жизнена икономика, трябва да променим начина, по който използваме 
ресурсите, индивидуално и като общество. Ефективното използване на ресурсите означава да про-
извеждаме повече с по-малко, да използваме ресурсите по устойчив начин и да сведем до минимум 
нашето въздействие върху околната среда. 

Защо ни е нужно?

Ако продължим сегашните практики, до 2050 г. ще добиваме пет пъти повече ресурси отколкото 
днес. Това вероятно няма да е възможно. Повече от 60 % от нашите екосистеми вече са преекспло-
атирани, световните рибни запаси са изправени пред сериозни заплахи и застрашаваме качеството 
на водата и въздуха, като сечем твърде много дървета. 

Населението на света наближава 9 милиарда души и ние трябва да се превърнем в общество, което 
използва ресурсите по-ефективно – което работи за подобряване на околната среда, вместо да я руши. 

Ето защо ЕС настоява за ефективно използване на ресурсите, което означава ресурсите да се използ-
ват по по-устойчив начин. Суровините като вода, минерали и дървесина трябва да се управляват по-
ефективно през целия им жизнен цикъл, от момента на добива им до окончателното им изхвърляне. 

Най-голямо въздействие върху околната среда оказва нашето потребление, което е свързано с хра-
ните, сградите и транспорта. Затова се нуждаем най-силно от промяна в тези области. Като потреби-
тели можем да дадем своя принос, като вземаме предвид продължителността на живота и 
въздействието на продуктите, които купуваме, както и начина, по който използваме енергията и водата 
у дома, и като разговаряме с приятелите и семейството си за нашите решения какво да купуваме. 
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Превръщане на отпадъците в ресурс

По традиция отпадъците се възприемат като източник на замърсяване. Добре управляваните отпа-
дъци обаче могат да бъдат ценен източник на материали, особено като се има предвид очертава-
щият се недостиг на много суровини. 

Най-добрият вариант е да се спре създаването на отпадъци. Когато това не е възможно, други 
добри възможности са повторната употреба и рециклирането.

 Намаляване 

Помислете за въздействието върху околната среда на нещата, които купувате, включително опаков-
ките. Когато пазарувате, винаги използвайте торбички, които могат да се рециклират, ограничете 
хранителните отпадъци и ако можете, избирайте продукти, които позволяват опаковките да се 
използват повторно, като така се избягва еднократната им употреба. А защо не сложите стикер „Не 
желая случайни печатни материали“ върху пощенската си кутия и не спрете абонамента си за 
печатни издания, като ги замените с бюлетини, туристически брошури и каталози, които можете да 
разглеждате онлайн или да получавате по електронната си поща? Можете да изберете онлайн фак-
туриране за сметките и банковите си извлечения или да започнете да компостирате отпадъците от 
плодове и зеленчуци в домашни условия? Когато правите подаръци на любимите си хора, помислете 
да предложите услуга вместо нещо материално, например билети за проява или курс по нещо, което 
те са харесвали преди. И ако имате нужда от продукт, който ще използвате само веднъж – като 
например книга или инструмент – помислете дали не можете да го вземете назаем, вместо да го 
купите. Ако имате бебе, помислете дали да не инвестирате в пелени за многократна употреба. До 
навършването на две години и половина едно дете, използващо пелени за еднократна употреба, е 
употребило приблизително 6 500 пелени, които се равняват на 1,5 т отпадък. 

 Повторна употреба 

Многократната употреба има много предимства. Тя ограничава търсенето на природни ресурси, ико-
номисва енергия, намалява отпадъците и ще ви спести пари. 

Вие може вече и да нямате нужда от старите си дрехи, книги, чанти, мебели или мобилни телефони, 
но те може да са необходими на някой друг. Мислили ли сте да продадете или дарите нежеланите 
вещи чрез онлайн или благотворителни магазини, или да ги замените с приятели? Можете също да 
дадете своя принос, като купувате употребявани дрехи и други предмети.
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Помислете дали не можете да закупите продукти за многократна употреба, вместо такива за едно-
кратна, когато имате избор – като например акумулаторни батерии – и да ги използвате повторно 
за друга цел, ако е възможно. Пластмасовите съдове за храна са идеални за съхранение във фри-
зера, бурканчетата от конфитюр – за подправки, а старите поздравителни картички – за етикетчета 
за подаръци или колажи. 

Разберете дали счупените или износени продукти могат да се ремонтират, преди да ги захвърлите, 
и помислете какви са възможностите за ремонт, когато купувате нови продукти.

Местните уебсайтове за безплатна размяна са добро решение за хората, които имат какво да дарят, 
и тези, които искат да получат нещо безплатно, от бебешки дрешки до стари телевизори и строи-
телни материали. Много дизайнери и предприемачи се насочват към подобряването на стари про-
дукти, като трансформират стари и нежелани вещи в желани уникални предмети, които запазват 
цената си. Счупените бижута, отпадъците от текстил и мебели – особено висококачествените пред-
мети – са добър материал за творческите умове. Защо не потърсите вдъхновение от уебсайтовете 
за ръчна изработка и не опитате сами?

Рециклиране 

Рециклирането е следващата най-добра възможност след повторното използване. Чрез него използ-
ваните неща се превръщат в нови продукти, като същевременно това помага да се пестят ограни-
чените ресурси и да се опазят природните местообитания. При рециклирането се избягва 
замърсяването на водата и въздуха, което е налице при минната промишленост, добива на интертни 
материали и дърводобива. При него също така е необходима по-малко енергия за направата на 
нови продукти, отколкото ако те се произвеждаха от суровини. Това означава още, че се намаляват 
и количествата отпадъци, отиващи в инсталации за изгаряне или сметища, които са основните източ-
ници на метан – парников газ с повече от 20 пъти по-голямо въздействие върху изменението на кли-
мата от въглеродния диоксид.

Процентът на рециклираните битови отпадъци нараства значително в ЕС – от 23 % през 2001 г. до 
35 % през 2010 г. – но може да се направи още много, тъй като в момента само 4 от 28 държави са 
изпълнили законовата цел за рециклиране на 50 % от битовите и подобните на тях отпадъци до 
2020 г.: органичните отпадъци, включително суровата и приготвената храна, хартията и картонът, 
текстилът, металите, стъклото и някои пластмаси. Много общини предлагат някои или всички видове 
рециклируеми отпадъци да се събират направо по домовете. Ако това не е така при вас, може би 
във вашия район има център за рециклиране, където можете да ги занесете сами.
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Водата: жизнено важен ресурс

Водата е в изобилие в някои части на Европа и не достига другаде. Където и да живеем обаче, 
струва си да бъдем наясно колко вода използваме и да избягваме да я пилеем, когато това е въз-
можно. Водата е ограничен ресурс. Тя трябва да се пречисти, за да стане годна за пиене, а отпадъч-
ните води трябва да се обработят, преди да бъдат върнати в околната среда: и двете дейности 
използват енергия и други ресурси. Гледайки напред към бъдеще, в което ще има още по-голям 
недостиг на вода, по-непредвидими метеорологични явления и нараснало световно търсене на 
прясна вода, важно е всички ние да използваме водата по-ефективно, както пряко, така и косвено.

Лесно е да видите къде може би непряко пилеете вода и да вземете мерки, за да промените поведе-
нието си. Можете да вземете душ вместо вана, да поставите икономична глава за душ, да монтирате 
тоалетна и други домакински уреди, които пестят вода, да поправите бързо течащия кран или тоа-
летна, да спирате водата, докато миете зъбите си, и да събирате дъждовна вода, за да поливате гра-
дината. Има и очевидни, неща, които не трябва да правите: не използвайте тоалетната като мокър кош 
за отпадъци и не изливайте в канала боя или други вредни за околната среда вещества.

Непрякото потребление на вода обикновено е невидимо и това означава, че вероятно използвате 
много повече вода, отколкото мислите. Това е така, защото водата се използва при производството 
на почти всичко. Например, когато купувате плик картофи от местния магазин, пряко консумираната 
вода е водата, използвана за подготовката, измиването и сваряването на картофите. Непряко кон-
сумираната вода обаче е тази, която е била използвана в цялата верига на доставки, на първо място 
за производството на картофите: за напояване в продължение на месеци, транспортиране, гориво 
за техниката и т.н. Много компании започват да изчисляват и обявяват водния отпечатък на своите 
продукти и ако изберете продукти с по-малък отпечатък, вероятно ще помогнете за опазването на 
околната среда. Научете повече за прякото и непрякото потребление на вода в Ръководството за 
водата на Awake (http://www.imagineallthewater.eu).

http://www.imagineallthewater.eu%20


ПОСЛ
ЕД

НА АКТУ
АЛИЗА

ЦИЯ: 2
014 Г.

8

ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Екологизиране на икономиката на ЕС
Какво представлява зелената икономика?

За да се справим с предизвикателствата, срещу които се изправяме днес, трябва да променим 
начина, по който произвеждаме и потребяваме стоки. Трябва да създаваме по-голяма стойност, като 
използваме по-малко ресурси, да намалим разходите и да сведем до минимум въздействието върху 
околната среда. Трябва да правим повече с по-малко.

По-ефективните производствени процеси и по-добрите системи за управление на околната среда 
могат значително да намалят замърсяването и отпадъците и да доведат до икономии на вода и 
други ресурси. Това е добре и за бизнеса, защото той може да съкрати оперативните си разходи и 
да намали зависимостта си от суровини. 

Това е логиката на зелената (или рециклиращата) икономика – система, която оптимизира потока 
от стоки и услуги, за да извлече най-много от суровините, и намалява отпадъците до абсолютния 
минимум. 

В зелената икономика материалите са разделени по вид. Биологичните материали – храна, расти-
телни отпадъци, дървесни и текстилни влакна – се използват, а след това се връщат в околната 
среда под формата на компост или тор за възстановяване на хранителните вещества в почвата и/
или се преработват за производство на възобновяема енергия. Техническите материали се поддър-
жат, използват се повторно, ремонтират се или се рециклират многократно в система със затворен 
цикъл. Системата е енергийно ефективна и доколкото е възможно, използва енергия от възобновя-
еми източници, като намалява емисиите на парникови газове. 

Зелената икономика налага да се разделим с подхода „вземай-изработвай-изхвърляй“ при 
производството. 

Тя ще създаде нова динамика във всички сектори. Това ще породи търсене на иновации в областта 
на проектирането и производството на продукти, тъй като ще се стремим да разработим ново поко-
ление продукти с по-дълъг живот, които могат да се използват повторно, да се ремонтират и раз-
глобяват и техните компоненти да се използват повторно или да се рециклират.

Правителствата и големите фирми ще трябва да помогнат на работещата част от населението да 
усвои нови умения, които да отговарят на нуждите на зелената икономика. 
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Превръщане на Европа в зелена икономика

Повечето европейци се радват на добро качество на живот с лесен достъп до широка гама от продукти 
и потребителски стоки. Мнозина приемат тази ситуация за даденост, но е факт, че използваме природ-
ните ресурси по-бързо, отколкото те могат да се възстановят. С нарастване на богатството в света хората 
в други региони очакват съвсем основателно да могат да се радват на подобен висок стандарт на живот.

Ето защо Европа се нуждае от зелената икономика. Също така е възможно да произвеждаме повече, 
като използваме по-малко суровини и материали, както и да намалим въздействието си върху окол-
ната среда чрез по-иновативни и ресурсно ефективни бизнес модели и оптимално управление на отпа-
дъците като ресурс. Пътят към зелената икономика трябва да черпи опит и да се основава на успеха 
на европейските екоиндустрии в области като третирането и рециклирането на отпадъци, пречиства-
нето и снабдяването с вода и енергията от възобновяеми източници. Това са едни от най-устойчивите 
и бързо развиващи се сектори през последните години и по време на финансовата криза.

Преминаването към зелена икономика също така ще допринесе за заемането на лидерска позиция 
в глобалната икономика в отчаяната нужда от намиране на решения на предизвикателствата, свър-
зани с нарастващото население, оскъдни ресурси и влошена природна среда.

Политики за опазване на природните ресурси

Добрата новина е, че постигаме напредък. Водата и въздухът ни са значително по-чисти отколкото 
преди няколко десетилетия и все по-голяма част от европейската природа е защитена по-добре от 
всякога. Следващата цел на ЕС е да помогне на европейската икономика да използва ресурсите по-
ефективно чрез нови политики, които да обхванат бизнеса, индустрията и отделните потребители. 

Много от идеите могат да бъдат намерени в „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в 
Европа“. Картата очертава стъпките, които политиците трябва да предприемат, за да използваме по-
ефективно ресурсите си, и определя важни етапи, чрез които да следим напредъка си. 

В същия дух в Програмата на ЕС за действие в областта на околната среда – „Благоденствие в рам-
ките на нашата планета“ – е изложена визията до средата на този век да бъде изградена еколо-
гична и приобщаваща икономика. В това устойчиво бъдеще благоприятната и здравословна околна 
среда се дължи на иновативната и рециклираща икономика, където нищо не се пилее, а природните 
ресурси се управляват по начин, който подобрява устойчивостта на нашето общество. 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm 

Ефективното използване на ресурсите е и ключов компонент на „Европа 2020“, стратегията на ЕС за 
постигане на разумна, устойчива и приобщаваща икономика. Вече започнаха множество инициативи 
на равнище ЕС, които допринасят за тази цел на политиката, включително в области като транспорт 
и енергетика, които повишават осведомеността относно нуждата от по-ефективна употреба на нама-
ляващите ресурси и по-устойчиво потребление. 
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm%20
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/%20
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Усилията за насърчаване на екологизирането на единния пазар включват въвеждане на валидни 
за целия ЕС методи за измерване на екологичните показатели на продукти и организации с цел да 
се изгради доверие между производителите и потребителите. Предложените методики трябва да 
помогнат най-екологично чистите и ресурсно ефективни продукти на пазара да станат познати и 
разпознаваеми.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm 

ЕС ще продължи да насърчава и популяризира ресурсно ефективните производствени методи и 
стоки. Пример за това е Европейската инициатива за екологични автомобили. В момента 73 % от 
потреблението на петрол в Европа се използва в транспортния сектор, като според сегашните 
оценки се очаква броят на пътническите автомобили да се удвои през следващите 20 години. Ини-
циативата за екологични автомобили има за цел да насърчи научните изследвания и иновациите в 
областта на щадящите околната среда превозни средства.
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_
FOR_GREEN_CARS.pdf/view 
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm 

В Пътната карта на Комисията за постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензив-
ност можете също да прочетете как се очаква секторите, които са отговорни за повечето емисии на 
парникови газове в Европа – производство на енергия, промишленост, транспорт, сгради, строител-
ство и селско стопанство, да осъществят прехода към икономика с ниски въглеродни емисии през 
следващите десетилетия.
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm 

Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. следва Пътната карта за постигане на икономика с 
ниска въглеродна интензивност до 2050 г.  Документът допринася за намаляване на емисиите на 
парникови газове в Съюза, като целта е до 2050 г. емисиите на ЕС да бъдат намалени с 80–95 % . 
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

Замисляли ли сте се колко е важно биоразнообразието за нашето оцеляване? И че то намалява? 
Стратегията за биоразнообразието цели да обърне тази тенденция. До 2050 г. биоразнообразието 
в ЕС и влиянието, което оказва върху екосистемите, трябва да бъде защитено, оценено и възстано-
вено по подходящ начин.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 

Директивата за птиците поддържа популациите от диви птици в Европа и защитава влажните зони 
от международно значение.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 

Мрежата от защитени зони „Натура 2000“ беше въведена, за да се гарантира дългосрочното  
оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm%20
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view%20
http://www.green-cars-initiative.eu/funding/open-fp7-calls/2013-call-texts/FP7-2013-MATERIALS_FOR_GREEN_CARS.pdf/view%20
http://ec.europa.eu/research/transport/road/green_cars/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm%20
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Директивата за местообитанията възстановява защитените местообитания и видове и помага да се 
създаде единна европейска екологична мрежа от защитени зони.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 

Рамковата директива за водите (РДВ) и Европейската информационна система за водите (ЕИСВ) 
допринасят за опазването на водните системи от екологични щети. Информационната система за 
водите е източникът на информация за водите в Европа.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
http://www.water.europa.eu/ 

Планът за водите от 2012 г. проправя пътя за по-доброто прилагане на съществуващото законода-
телство в областта на водите и по-нататъшната интеграция на политиката.
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 

През 2013 г. влезе в сила ново законодателство, уреждащо продажбата на дървен материал, което 
има за цел да пресече търговията с незаконно внесен дървен материал в ЕС.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

Законодателството на ЕС в областта на управлението на отпадъците в момента се преразглежда с 
цел да се гарантира, че отпадъците, които не могат да бъдат избегнати, се третират като ресурс. 
Сред предвидените действия са намаляване на образуването на отпадъци, увеличаване на нивата 
на повторна употреба и рециклиране, постепенно премахване на депонирането и строго огранича-
ване на производството на енергия само до отпадъците, които не подлежат на рециклиране, нама-
ляване на пластмасовите отпадъци (включително намаляване на броя на найлоновите торбички, 
които се използват в ЕС), намаляване на отпадъците в морските води и подобряване на прилагането 
на законодателството в областта на отпадъците. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

Европа разчита в голяма степен на вносни суровини и енергия. Можете да разберете какво препо-
ръчва Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа за увеличаване на произво-
дителността на ресурсите и прекъсване на връзката между икономическия растеж и използването 
на ресурси, за да се повиши конкурентоспособността на Европа и да се намали нашата зависимост 
от вноса, като същевременно се осигури по-добра защита за нашия природен капитал.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/ 

Важна стъпка бе направена в началото на 2012 г. с влизането в действие на Европейското парт-
ньорство за иновации в областта на суровините.  Партньорствата за иновации обединяват публични 
и частни заинтересовани лица от различни държави и сектори, като имат за цел да ускорят въвеж-
дането на иновации, които помагат за намаляване на зависимостта на ЕС от суровини, повишаване 
на ефективността при използването на материали и намаляване на отпадъците до 2020 г.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html%20
http://www.water.europa.eu/%20
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm%20
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/%20
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/index_en.htm%20
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Знаете ли, че европейските публични власти са сред основните потребители на ресурси? Всяка 
година те харчат около 2 трилиона EUR, еквивалентни на 17 % от брутния вътрешен продукт на ЕС. 
Като използват покупателната си сила, за да избират стоки и услуги с по-ниско въздействие върху 
околната среда, те могат да допринесат значително за постигането на устойчива консумация и про-
изводство. Научете повече за „зелените" обществени поръчки: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm 

Зелената икономика и работните места

Зелената икономика носи възможности за бъдещ растеж и създаване на работни места в Европа. 
Отраслите като рециклиране, пречистване на водите, управление на природните ресурси, устойчиво 
горско и селско стопанство, както и секторът на екологично чистите продукти и услуги – заедно 
наричани още екоиндустрии – съставляват около 2,5 % от БВП на ЕС и доказаха своята устойчивост 
в условията на икономическа криза, като през последните 10 години отбелязват растеж от около 
8 % годишно. 

Европа има сериозен дял на световния пазар в някои от тези сектори, като например около 50 % от 
световния пазар при рециклиращите индустрии. Биологичното земеделие е друга област, където се 
регистрира растеж. 

Износът на екологични стоки и услуги е нараснал почти тройно през периода 1999–2010 г., дости-
гайки над 24 млрд. EUR. В екоиндустриите вече са ангажирани повече хора отколкото в стоманената 
индустрия, фармацевтичния или автомобилния сектор.

Неотдавнашно проучване на „Харвард Бизенс Ревю“ показа, че компаниите, които инвестират в 
устойчиви решения, имат по-добри финансови резултати. Изследването също така показва, че 
ресурсно ефективните фирми, които използват по-малко енергия и вода и произвеждат по-малко 
отпадъци за единица приход, обикновено имат по-висока възвращаемост на инвестициите спрямо  
конкурентите си. Вж.: 
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/ 

Разработването на нови решения за отпадъците, при които те са третирани като ресурс, а не като 
бреме, предлага значителни възможности за създаване на нови работни места и за опазване на при-
родните ресурси. През следващите няколко години ще бъдат разработени нови инициативи на ЕС, 
за да се подобри начинът, по който третираме и обработваме различните видове отпадъци. Според 
проучване от 2012 г., ако цялото законодателство на ЕС в областта на отпадъците се приложи 
напълно, Европа ще спестява 72 млрд. EUR годишно, а оборотът на сектора за управление и 
рециклиране на отпадъци ще се увеличи с 42 млрд. EUR, като същевременно до 2020 г. ще бъдат 
открити 400 000 нови работни места.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm%20
http://blogs.hbr.org/2012/09/sustainable-investing-time-to/%20
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ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Съвети 
Събрахме тук всички съвети от нашия уебсайт, както и още много други. 

Съветите са групирани по теми – въздух, вода, почва, минерали, отпадъци и т.н. – за да ви 
помогнат да разберете по-добре въздействието на различните предмети и ежедневни навици 
върху природните ресурси и околната среда и същевременно да ви бъдат предложени устой-
чиви алтернативи, така че всеки ден да можете да вземате мъдри решения като потребители – 
за вас и за планетата. 

Имаме и специално ръководство за водата [връзка към PDF], което разкрива някои изненад-
ващи факти за невидимите количества вода, които консумираме непряко. 

Приятно четене и не забравяйте – вашият избор променя света! 
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

Въздух

Като човешки същества достъпът ни до чист въздух е една от най-основните ни нужди. Качеството 
на въздуха обаче се влошава по много различни начини. Някои от тях са съвсем явни, като напри-
мер емисиите от автомобили и изгаряне на изкопаеми горива, за разлика от други, като например 
отглеждането на животни, при което в атмосферата се отделят вредни газове с парников ефект, като 
въглероден диоксид и метан. Можем да дадем своя принос, например като ходим повече пеша и по-
често използваме велосипед, и като използваме повече възобновяеми енергийни източници, а може 
би и като ядем по-малко месо.

Боя

Екологична ли е боята, която използвате?

В Европа има много ентусиасти, работещи на принципа „направи си сам“. Ежегодно хората харчат 
милиарди евро, за да купуват дърво, бои, лакове и други материали и да си измайсторят сами нещо 
за дома. Можете да намалите вашето въздействие върху околната среда, като използвате много-
кратно материалите си, проверявате дали дървесината е произведена по устойчиви методи и купу-
вате по-екологични бои. При боите, по-специално, можете значително да облекчите околната среда, 
като следвате някои лесни правила. Когато избирате боя, лак за дърво или консервиращ продукт, 
потърсете тези с най-малко въздействие върху околната среда. Изчислете колко ще ви трябва и се 
опитайте да не купувате твърде много – голяма част от боята, която си купуват хората, не се 
използва и се превръща в проблемен отпадък. Ако имате избор, купете продукт без предупрежде-
ние за опасност на етикета (в повечето държави се поставя черен символ на оранжев или жълт фон 
с описание на опасността). Боите с частично или изцяло естествен състав, тези на млечна основа и 
варта често съдържат по-безвредни вещества от обикновените бои. С тях се работи по-приятно и те 
са по-добри за качеството на въздуха в помещенията. Някои производители предлагат дори 
рециклирани варианти. В заключение, търсете европейския екоетикет за интериорните бои. Той 
удостоверява, че те имат по-малко въздействие върху околната среда.
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 Велосипед

Колко въглеродни емисии спестявате, когато ползвате велосипеда си? 

Ако достатъчно хора преминат от четири на две колела, ефектът върху въглеродните емисии на CO2 би 
бил огромен. Тенденцията изглежда сочи в тази посока. Вероятно сте забелязали, че все повече хора 
във вашия град карат колело. Миналата година броят на велосипедистите във Великобритания се е уве-
личил с 1,3 милиона, достигайки 13 милиона (което е 27 % от населението). От новите велосипедисти 
500 000 използват велосипедите си често или редовно.

Предимствата от карането на колело са много, независимо дали ходите на работа с него, или карате 
просто за удоволствие. На първо място, това е добър начин да поддържате форма. В същото време доп-
ринасяте за по-здравословна и чиста околна среда, с по-малко замърсяване на въздуха и задръства-
ния по пътя. Това е и далеч по-евтин и лесен начин да се придвижвате, тъй като избягвате 
задръстванията и разходите за гориво. Няма никакво съмнение, че карането на колело допринася много 
за ефективното използване на ресурсите. Искате ли да живеете още по-екологично? Ако все още нямате 
велосипед, защо не си купите употребяван? Макар че популярността на придвижването с велосипед 
намалява въглеродните емисии и създава по-екологично общество, този бум доведе и до нарастване 
на броя на старите велосипеди. Те често се озовават на сметището, а са изработени от много подле-
жащи на рециклиране материали, като алуминий и гума, така че остават ценни дори и като отпадък. Ако 
решите да си купите нов велосипед, се уверете, че е качествено изработен, и се грижете за него. Много 
велосипеди се купуват с намерението да се ползват за придвижване до местоработата, но после се оста-
вят да ръждясват. Това не е добро оползотворяване на ресурсите. Струва си да вземете назаем вело-
сипед за две седмици и да видите как ще потръгне. Щом свикнете, можете да си купите употребявано 
или ново колело.

Компютър

Трябва ли шефът ви да ви посъветва да работите по-често от дома? 

Защото е по-добре за околната среда… Пътуването до работа и обратно води не само до замърсяване, 
но и изразходва ресурси – помислете например за износването на пътищата и за новите материали и 
ресурси, необходими за ремонта им. Разбира се, някои от нас трябва да шофират до местоработата си, 
но за колко това не е наистина наложително? А и всички искаме да избегнем пиковите часове сутрин и 
вечер. Знаете ли, че пълзенето при задръстване почти удвоява консумацията на гориво? Да не говорим 
за всички допълнителни емисии, които причинявате. Придвижването с велосипед или пеша до работа 
е чудесен начин да намалите потреблението на ресурси и да поддържате добра форма. Защо не използ-
вате обществения транспорт или не се возите в един автомобил заедно с колега или друг човек, който 
пътува в същата посока? Така ще намалите разходите си и въглеродните емисии. Дори можете да се 
освободите от личния си автомобил и да станете член на клуб, в който всеки има достъп до превозно 
средство почасово, за определен ден или седмица. Защо обаче не запитате началника си дали не може 
да работите от дома си?
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 Ключове за кола

Не е лесно да се живее без тях, но това ли e причината да не се опита?

Някои неща, които можем да направим, за да живеем по-екологично, изискват да положим истински 
усилия. Други могат да бъдат много лесни за изпълнение. Изберете ходенето, а не шофирането. Това е 
лесно, а има и много очевидни предимства за околната среда – по-малко замърсяване на въздуха и 
шум, по-слабо потребление на ресурси за производството, захранването и поддръжката на автомобила, 
да не говорим за предимствата за здравето, свързани с редовната физическа активност. Разбира се, има 
случаи, които налагат използването на автомобил, но за къси разстояния, като да отидеш до квартал-
ния магазин или на среща за кафе с приятели, помислете дали наистина ви трябва колата, или се стига 
лесно и пеша. Има ли човек, на когото му е приятно да пазарува в супермаркета? Опашките, тълпите, 
усилията да се измъкнеш от паркинга, всичко може да е толкова досадно. При следващото чакане на 
касата се запитайте наистина ли се налага да ходите там? Дали не е възможно вместо това да ви дос-
тавят покупките вкъщи? Пазаруването на продукти по интернет е по-ефективен начин да си доставите 
храна вкъщи. Един съвет: проверявайте срока на годност на продуктите, когато пристигнат, за да кон-
сумирате по-нетрайните с предимство, тъй като изхвърлянето на храна означава пилеене на ресурси. 
Ако предпочитате сами да напазарувате в магазина, помислете дали има бакалия наблизо и се опитайте 
да отидете пеша или с велосипеда. И не забравяйте списъка си за пазаруване.
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Вана

Защо да не вземем душ вместо вана?

Трябва да свикнем с факта, че водата е ограничен ресурс. В световен мащаб почти една пета от 
човечеството в момента живее в райони с оскъдни водни запаси, а други половин милиард души 
започват да усещат недостиг на вода. Има достатъчно прясна вода на планетата за задоволяване 
на нуждите на населението, което към момента е седем милиарда – макар че този брой непрекъс-
нато расте – но тя е неравномерно разпределена и голяма част от нея се използва нерационално. В 
Европа все повече области са изложени на недостиг на вода и суша. Затова трябва да бъдем по-
отговорни и да се опитваме да използваме водата по-ефективно. Това се постига лесно с малки про-
мени в ежедневните ни навици, например вземане на душ вместо пълнене на вана. Пълненето на 
вана е свързано с много повече разход на вода от вземането на душ. Вместо вана, петминутен еже-
дневен душ спестява 400 литра вода седмично – и използва много по-малко енергия. Но ако имате 
нужда да вземете вана, опитайте се да не я пълните догоре – а ако я напълните с толкова гореща 
вода, че трябва да я разхладите със студена, хабите и енергия, и вода!

Вода от ваната

Можете ли да споделите водата от вана с някой друг?

Ако решите да вземете вана, вероятно го правите, защото искате да се отпуснете, а не толкова да 
се изкъпете. Защо не оставите водата, за да я използва някой друг, след като приключите? Напъл-
нете ваната наполовина, вместо догоре, и проверявайте температурата на водата, за да не се налага 
да допълвате със студена или топла вода.

Вода

В някои части на Европа е лесно да забравим, че водата е ограничен ресурс, а в други нейният 
недостиг е често явление. Начинът, по който използваме водата, засяга много хора, затова 
трябва с отговорност да я ползваме ефикасно, както при директна употреба – като вземаме душ 
вместо вана, така и като не хабим продукти, за производството на които е използвана вода. 
Вследствие на изменението на климата – и в не толкова далечното бъдеще – е вероятно по-
големи части от Европа да се сблъскат с проблема с недостига на вода и ограничения достъп 
до питейна вода с добро качество.



ПОСЛ
ЕД

НА АКТУ
АЛИЗА

ЦИЯ: 2
014 Г.

18 

ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ  

 Шампоан

Мислили ли сте някога да си купите „зелен“ шампоан?

За да действат ефективно, някои шампоани и балсами трябва да се оставят да действат няколко минути 
върху косата, а през това време водата се изтича в сифона. Опитвайте се да купувате продукти за коса, 
които не трябва да се оставят да действат твърде дълго. А защо не опитате „био“ шампоани и балсами? 
Те съдържат естествени съставки и са по-щадящи за водните екосистеми, където се оттичат.

Кранче за вода

Появил ли се е внезапно теч от крана ви?

Течащият кран може да изхаби повече от 100 литра вода на месец. Понякога само трябва да се уверите, 
че сте го затегнали добре, но друг път става въпрос за постоянен теч, който трябва незабавно да се 
отстрани.

Дебит на крана

Пускате ли водата да тече на силна струя?

Крановете се предлагат с различен дебит, от 2 до 25 литра в минута, но рядко имате нужда от повече 
от 10 литра в минута. Може да контролирате дебита на крана, като го намалите или не го оставите да 
тече толкова дълго. А може също да намалите изцяло дебита, като подмените крана с нискодебитен и 
поставите фитинги на душа, ограничители на дебита на смесителните кранове и душовете или монти-
рате клапан за ограничаване на налягането, за да намалите дебита към цялата водопроводна система. 
Помислете за следното, когато пуснете водата: изключително много енергия е необходима, за да се пре-
чистят отпадните води до стандарта на питейната вода, затова е по-добре да използваме само количе-
ството, което действително ни трябва.

Температура на водата

Твърде гореща ли е водата ви, за да я ползвате?

Ако водата е прекалено гореща, трябва да се добави студена, за да се получи подходящата температура. 
Бихте могли също да намалите температурата, като регулирате термостата на отоплителната система. А 
ако трябва да изчакате водата да се стопли, съберете неизползваната студена вода в съд и я използвайте 
за пиене или за поливане на цветята. Дори и температурата на водата да е подходяща, е добре да използ-
вате пестеливо горещата вода, за да пестите от енергията, използвана за затоплянето й.
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 Дрехи

Дали дрехите ви биха имали нещо против, ако ги облечете отново?

От хигиенна гледна точка е добре бельото и чорапите да се перат след всяко обличане. Но други дрехи, 
като сака и панталони, могат да се облекат няколко пъти, преди да имат нужда от пране. Колкото 
повече пъти обличате дрехите, преди да ги изперете, толкова повече вода пестите.

Перилен препарат

Какво мислят реките за перилните ви препарати? 

Прахът, който използвате да перете дрехите си, се озовава в крайна сметка в реките и моретата. Някои 
препарати  съдържат неорганични вещества като фосфати, които причиняват бърз растеж на водорасли, 
водещ до замърсяване на водите. Като използвате по-малко препарати, ще намалите количеството 
фосфати, които попадат във водата, а от там и в екосистемите. Обмислете възможността да използ-
вате органични препарати; техните естествени съставки са далеч по-щадящи за водните екосистеми, в 
които попадат.

Кухненски кран

Защо не дадете и на цветята си да пият вода?

Ако си налеете чаша вода и не я допиете, не я изливайте. Използвайте я за напояване на растенията. 
Те ще са ви благодарни за това.

Чаша кафе

Трябва ли да допълвате електрическата кана?

Не я изпразвайте и напълвайте отново всеки път, когато си приготвяте гореща напитка. Няма проблем 
да използвате водата, която вече е вътре. Ако пълните електрическата кана и тенджерите само с водата, 
която ви трябва, ще пестите повече енергия.



ПОСЛ
ЕД

НА АКТУ
АЛИЗА

ЦИЯ: 2
014 Г.

20 

ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ  

 Кухненска мивка

Почиствайте я – но мислете и за околната среда!

Ако искате да спрете изразходването на вода, има няколко малки неща, които можете да направите. 
Например не мийте чиниите под течаща вода. Не забравяйте, че количеството вода, което изтича от 
чешмата в кухнята, варира много – от 2 до 25 литра в минута – затова количеството консумирана вода 
зависи от това, колко силно тече водата и колко дълго.

Използвайте съд за миене на чиниите или запушете сифона на умивалника, за да намалите консумаци-
ята на вода с 50 % или повече. И, разбира се, когато пускате горещата вода, използвате не само вода – 
ще бъдете изненадани от разхода на енергия, необходима за подгряването й. Ако водата е много 
гореща, проверете термостата на бойлера си. Може би трябва просто да се регулира.

Съдомиялна машина

Достатъчно ефективна ли е съдомиялната ви машина?

Ако предпочитате да използвате съдомиялна машина, вместо да миете на ръка, купете уред, който има 
висок клас на енергийна ефективност, и използвайте икономичния режим, когато е възможно. При него 
се използва значително по-малко вода отколкото при нормалния. Оберете остатъците от храна в купа 
(рециклирайте ги или ги компостирайте!), но не изплаквайте предварително чиниите с течаща вода, 
преди да ги сложите в съдомиялната. Повечето съдомиялни машини са достатъчно мощни, за да почис-
тят засъхналите петна, без да е необходимо предварително изплакване. И не забравяйте: не пускайте 
съдомиялната, ако е наполовина празна. Изчакайте, докато се напълни – и не прекалявайте с препа-
рата за миене или с таблетките. Помислете за унищожителния ефект от фосфатите и цъфтежа на водо-
расли в морета и реки.

Ключове за кола

Искате ли да разберете как да намалите консумацията на вода?

Може би си мислите, че ако миете колата си вкъщи, ще пестите повече вода, отколкото ако я закарате 
на автомивка? Всъщност е точно обратното. Икономичните автоматични автомивки използват много по-
малко вода на автомобил, отколкото е необходимо за измиване на същия автомобил у дома. Ако наис-
тина предпочитате да миете колата си у дома, избягвайте да използвате маркуч, тъй като той 
изразходва около 18 литра вода в минута. Вместо това използвайте дъждовна вода, която сте събрали 
в кофа. Това е ефективен начин за измиване на всяка кола. И не забравяйте, колите нямат нужда от 
миене всяка седмица; всъщност някои коли се мият само веднъж годишно!
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 Плодове

Наистина ли био плодовете и зеленчуците са толкова екологични?

Био зеленчуците и плодовете се отглеждат по устойчиви технологии и не се пръскат с инсектициди и 
други химикали. Те се отглеждат на почва, която не съдържа произведени от човека торове и пести-
циди. Може да намерите гол охлюв в марулята, но това е само доказателство, че тя е по-екологична. 
Използването на био плодове и зеленчуци пести и вода, тъй като не е необходимо да ги миете така ста-
рателно, както миете традиционните продукти, третирани с химикали. И няма да има восък в тази така 
внимателно настъргана лимонова кора!

Прозорци

Използвайте максимално дъждовните дни!

Използването на вода от чешмата за растенията е такова разхищение, когато получаваме свободно вода 
от природата през цялата година. Вместо това оставете цветята си на място, където ще се напоят от 
дъжда, или поставете кофи, които да се напълнят с дъждовна вода, близо до покриви и улуци. А още 
по-добре, защо не поставите бидон под водосточната тръба? Така ще съберете достатъчно вода, за да 
полеете градината и да измиете беседката. Вашите растения определено предпочитат да пият дъж-
довна вода и ще ви бъдат благодарни за това!

Лампи

Каква е връзката между вода и енергия?

Производството на енергия изисква колосални количества вода, най-вече за охлаждане на електро-
централите. Независимо че водата често се връща в реките след използване, разликите в количествата 
и температурите оказват отрицателно въздействие върху екосистемата. А когато електричест-
вото се произвежда във ВЕЦ, язовирът прекъсва течението на реките, като възпрепятства рибите 
да стигнат до местата за хвърляне на хайвера. С времето тези бариери понякога предизвикват  
пресъхване на реките.
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 Душ

Вземате ли душ по-дълго, отколкото трае любимата ви песен?

Всекидневно използваме много вода в дома си, но колко от това количество е крайно необходимо? 
Водата е ограничен ресурс и в много райони по света, включително и части от Европа, вече страдат от 
недостиг на вода. Можете да помогнете да се запази този ценен ресурс. Вземането на душ сутрин пред-
ставлява голяма част от разхода на вода в Европа – но невинаги той е ефикасен. По-мощните душове 
например използват повече вода за пет минути отколкото цяла пълна вана. Има няколко начина да взе-
мате душ по-ефикасно. Може да спирате водата, докато нанасяте шампоан или душгел. Или може да 
намалите времето, което прекарвате под душа. Добра идея е да се сдобиете с таймер за душ и да 
замените мощния душ с модел с по-слаб дебит.

Тоалетна

Дали тоалетната ви не е по-интелигентна, отколкото си мислите?

Благодарение на двустепенния механизъм за казанчето можете да почиствате течности и хартия с 
кратка струя, при което се използва 70 % по-малко вода отколкото при стандартното казанче. Ако не 
разполагате с такъв механизъм, има лесни и евтини варианти, които можете да монтирате и които са 
подходящи за почти всички стандартни тоалетни. 

Мивка 

Смятате ли, че отвореният кран е само изтичане на вода в канала?

Миенето на зъби отнема около 2 минути, но ако оставите крана отворен през това време, пилеете вода. 
Пускайте водата само когато трябва да изплакнете четката си за зъби. Същото важи и за бръсненето. 
Напълнете наполовина умивалника с вода, когато започнете да се бръснете, но не оставяйте водата да 
тече през цялото време.

Пералня  

Не перете при висока температура, ако наистина не се налага 

Пералните консумират доста вода в домакинството, но има и начини за по-ефикасно пране на дрехите. 
Повечето модерни перални имат еко настройка, при която се използва по-малко вода от обичайното. 
Всъщност повечето от ефикасните съвременни перални използват под 50 л вода на пране. Добра идея 
е също да се перат дрехите на по-ниска температура, защото така значително се намалява консумаци-
ята на електроенергия в сравнение с високите градуси (над 50°C). Ако винаги перете на ниска темпе-
ратура обаче, не забравяйте от време на време да пуснете програма с висока температура, за да 
запазите машината и маркучите чисти.
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 Мръсно пране 

Можете ли да сместите още малко дрехи в пералнята?

Очевидно е, че ако разделите мръсното пране на две, ще трябва да пуснете два пъти пералнята и да 
използвате два пъти повече вода, отколкото ако се опитате да го съберете в една пералня. Ако се зами-
слите кога ще ви се наложи пак да облечете конкретна дреха, ще установите, че не е необходимо да я 
перете сега, когато нямате достатъчно други мръсни дрехи за цяла пералня.

Шкафче с лекарства 

Къде ще се озоват в крайна сметка всички тези лекарства? 

Лекарствата са необходими, но в съвременното общество се наблюдава тенденция те да се употребя-
ват прекомерно. Проблемът е, че веднъж преминали през тялото ви, съдържащите се в тях химикали 
замърсяват водата, в която се озовават. Затова се опитайте да ги сведете до необходимите минимални 
количества. И винаги изхвърляйте отговорно неизползваните медикаменти, като ги връщате при апте-
каря. Никога не ги изхвърляйте в тоалетната или в кошчето, защото накрая пак ще се озоват във 
водните системи.

Хавлии 

Колко чиста е хавлията ви?

Хавлията се използва за подсушаване след къпане, когато вече сте чисти, тоест тя става мокра, а не 
мръсна. Това означава, че можете да използвате хавлиите няколко пъти, преди да ги хвърлите в коша 
за пране. В днешно време много хотели предлагат на гостите си опцията да използват старите хавлии, 
затова не ги оставяйте на пода на банята, защото това е послание, че ви трябват нови.

Играчка автомобил  

Искате ли да разберете как да намалите консумацията на вода?

Лесно е да измиеш играчка автомобил, но знаете ли какъв е най-добрият начин да измиете колелата 
на истинския си автомобил? Може би си мислите, че ако миете колата си вкъщи, ще пестите повече вода, 
отколкото ако я закарате на автомивка? Всъщност е точно обратното. Икономичните автоматични авто-
мивки използват много по-малко вода на автомобил, отколкото е необходимо за измиване на същия 
автомобил у дома. Ако предпочитате да миете колата си у дома, избягвайте да използвате маркуч, тъй 
като той изразходва около 18 литра вода в минута. Вместо това използвайте дъждовна вода, която сте 
събрали в кофа. Това е ефективен начин за измиване на всяка кола. И не забравяйте, колите нямат 
нужда от миене всяка седмица; всъщност някои коли се мият само веднъж годишно!
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 Течен препарат за почистване 

Защо почистващите препарати отстраняват и други неща освен мазнини и мръсотия?

Всички почистващи прахове, продукти, дезинфектанти и препарати преминават по водопроводната 
мрежа и се озовават в реките, езерата и океаните. Някои от тях съдържат неорганични съставки, които 
обогатяват водата и предизвикват растежа на твърде много водорасли. Когато загниват, тези водо-
расли отнемат кислорода от водата, в резултат на което много видове умират в морския басейн. Можете 
да не допринасяте за този проблем, като използвате биологични перилни препарати. Потърсете и други 
съвети за „зелено“ почистване – по-възрастните хора могат да ви разкажат някои неща за това, как да 
бъдете пестеливи И екологични същевременно. Работните повърхности, текстилът и подовете в дома 
ви ще харесат по-нежното отношение, а ако тоалетната, умивалникът или каналът се запушат, просто 
опитайте да използвате вакуумпомпа. Ще свърши същата работа като химическия препарат, но ще се 
предпазите от нараняване и ще опазите околната среда.
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Настилки

Почвата под дома ви жадна ли е за вода?

Всяка година в Европа все повече зелени площи се превръщат в жилищни комплекси, пътища, 
сгради и инфраструктура. Това развитие често се налага, за да се осигурят жилища, транспортни 
връзки и работни места за местните хора, но веднъж покрита, земята губи основните функции на 
почвата. Има обаче начини собствениците на домовете да запазят връзката с тази затрупана почва 
и така да намалят загубата от основната й функция, свързана с оттичането и съхранението на вода, 
и да запазят частица от живота й. Ако например поставяте настилка на входната си алея или в гра-
дината, използвайте пропусклив материал, като например порест асфалт, чакъл или трева, които да 
запазят контакта на почвата с атмосферата и да позволят на водата да попива. Когато водата не 
може да проникне в почвата по естествен начин, възниква риск от наводнение, затова се опитайте 
да я събирате и да я използвате ефективно. Може да използвате съд за водата, която се стича по 
покрива, и да я използвате за поливане на градината, вместо с вода от чешмата. А ако имате прик-
люченски дух, защо да не превърнете покрива си в зелена площ? Градините върху покриви обикно-
вено се създават върху много тънък слой почва. Те поемат дъждовната вода, поддържат 
биологичното разнообразие и осигуряват изолация. Можете да създадете истински нов дом за мест-
ната дива природа!

Почви

Ние приемаме почвите просто като даденост. Те поддържат дивата природа и осигуряват хра-
нителните съставки, необходими за отглеждане на храната, която поддържа живота ни., затова 
доброто управление на почвите е изключително важно за бъдещото ни благоденствие. Големи 
участъци с почви обаче се унищожават чрез свръхпаша, обезлесяване и лоши земеделски прак-
тики, което води до недостиг на храна и затруднява живота на милиони хора. Има няколко 
прости начина, по които можем да помогнем, например да ядем по-малко месо, да избираме 
дървени продукти от устойчиво управлявани гори и да купуваме органична храна.
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 Растения

Как отглеждането на растения може да изложи на глад планетата?

Ако обичате градинарството и планетата, бъдете внимателни, когато купувате компост. Торфищата имат 
вид на скучни площи подгизнала пустош, но техните почви са изключително важни. Те поддържат ред-
ките видове и биологичното разнообразие, произвеждат храна и имат важно участие в кръговрата на 
водата. Също така съхраняват въглерод, който се връща обратно в атмосферата при разкопаването на 
торфените площи. Само от обекти в Обединеното кралство например годишно се освобождават около 
половин милион тона въглероден диоксид от добива на торф за градинарството. В някои държави се 
обмисля възможността за налагане на данък върху базираните на торф торове. Към момента е добра 
идея, ако е възможно, да се купува тор с етикет „без торф“, тъй като дори тор, обозначен като „универ-
сален“, може да съдържа между 70 и 100 % торф. А още по-добре би било да си направите собствен 
компост. Няма по-сигурен начин да използвате ресурсите си ефективно от този да компостирате хра-
ната или отпадъците от градината и след това да ги използвате за отглеждане на още растения.

Наденици 

Колко често ядете месо? 

Консумацията на по-малко месо намалява въздействието на хранителния ви режим върху околната среда 
– знаете ли обаче защо това е така? При отглеждането на добитък е необходима земя не само за самите 
животни, но и за отглеждане на фуражните култури за тяхното изхранване. Една от тези култури е соята, 
чието производство се е удвоило през последните 15 години, най-вече защото се използва все повече в 
храненето на животните. Това често е за сметка на природните местообитания, например областта Серадо 
в Бразилия, обширен район в тропическата савана, дом на 5 % от световното биологично разнообразие. 
Животновъдството допринася много и за отделянето на емисии с парников ефект, особено чрез производ-
ството на метан. Смята се, че за животновъдство се използват около 8 % от световната консумация на 
вода. Влиянието на тези фактори се утежнява от факта, че населението на земята се увеличава и търсе-
нето на месо нараства, особено в развиващите се икономики. Какво можем да направим по този въпрос? 
Нещата не са толкова драстични и не е нужно всички да станем вегетарианци. Можем обаче да помислим 
как да консумираме по-малко месо, като разнообразим храненето с ястия, които не са месни. Например, 
защо да не добавите сурови домати и гъби към соса за спагети вместо пакет смляно месо? И преди всичко, 
избягвайте да изхвърляте месо. Изхвърлянето на месо означава да отидат на вятъра всички ценни 
ресурси, като вода и енергия, необходими за производството му.
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Мобилен телефон

Знаете ли, че старият мобилен телефон е ценна вещ?

Мобилните технологии се променят изключително бързо. Получавате нов мобилен телефон за 
Коледа и до лятото той вече е остарял. А при толкова много нови модели наистина е изкушаващо 
да сменяте телефона си през няколко години. Всъщност много хора правят точно това: около 794 
милиона абонати на мобилни услуги в Европа подменят мобилния си телефон средно на всеки 18 
месеца. Тези данни правят мобилните телефони уникални: няма друга категория електронни устрой-
ство с такъв висок процент на подмяна. Откъде идват тези високи обороти и съобразени ли са с 
устойчивото развитие? Понякога наистина имаме нужда от нов телефон, защото старият е повреден 
или вече не работи, но често просто ни се иска да си купим най-новата технология. Преди да се втур-
нете да си набавите последния модел, помислете за ресурсите, които са използвани при производ-
ството му, и се попитайте дали бихте могли да преживеете още една година със сегашния си 
телефон. Новите телефони съдържат ценни метали, включително злато, мед, сребро и платина, както 
и редица редки минерали. Ако все пак решите да си набавите по-нов модел, направете така, че да 
изхвърлите стария разумно – дайте го на приятел, продайте го или го рециклирайте. Не го оставяйте 
в чекмеджето. 

Минерали

Минералите са навсякъде около нас. Те са в нашите домакински уреди, в мобилните телефони 
в джоба ни и в бижутата, които носим. Извличането на минерали обаче може да струва скъпо – 
не само за хората, поради използване на труда им, но и за околната среда поради замърсява-
нето на водоизточниците. Нашата задача е да помогнем за ограничаване на извличането на 
минерали, като пазаруваме етично и подменяме изделия само когато наистина се налага.
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 Будилник 

Имате ли представа колко батерии изхабявате?

Батериите се превърнаха във важна част от съвременния начин на живот. Тяхното производство, упо-
треба и унищожаване обаче влияе върху околната среда, затова трябва да намерим начин да ги използ-
ваме по-ефикасно. Живакът, оловото и кадмият, използвани в батериите, обикновено свършват 
затрупани в сметището, откъдето попадат в почвата, а изгарянето им води единствено до увеличаване 
на газовите емисии с парников ефект. Всички батерии могат да бъдат рециклирани – стандартните, 
които използваме в будилниците, и специалните, които използваме в мобилния си телефон, фотоапа-
рата или часовника. Хилядите тонове метали, извлечени при рециклирането, могат да бъдат върнати в 
производството на нови батерии. Наскоро бе публикувана директива на ЕС, стимулираща по-интензивно 
рециклиране на батерии, така че би трябвало да можете да намерите специални контейнери, например 
в супермаркета до вас, за безопасно и отговорно събиране на стари батерии. Като купувате зареждащи 
се батерии, вие също така спестявате пари в дългосрочен план.

Консерви в хладилника 

Къде отива целият алуминий?

Има основателна причина да срещаме алуминий в почти всяко нещо, което използваме в ежедневието 
си, от напитките и компактдисковете до велосипедните рамки и часовниците. Алуминият е не само един 
от най-често срещаните метали в природата, но също и един от най-ефективните. Той е лек, издръжлив, 
устойчив и лесно се рециклира. Факт е, че производството на продукт от отпадъчен алуминий изисква 
95 % по-малко енергия в сравнение с производството на същия продукт от неизползвани суровини. Алу-
миният е един от най-рециклираните материали в Европа, така че винаги, когато можете, рециклирайте 
– не само очевидни неща като кутии от храна и напитки, но и компютри, перални и мобилни телефони, 
които със сигурност съдържат алуминий.
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Диван

Качеството на любимия ви стол оказва ли влияние върху състоянието на планетата?

Да. Много продукти изглеждат евтини – затова ги купуваме и не се тревожим, че ще трябва да ги 
изхвърлим след две години, когато се счупят или ни омръзнат. Това не е добро оползотворяване на 
ресурсите. Много ресурси са традиционно евтини от доста време и затова предполагаме, че са в изо-
билие или поне не са застрашени. Цената обаче не отразява реалната им стойност или бъдещия им 
недостиг. При производството на мебели се използват много ресурси. Затова, когато купувате нещо 
ново, замислете се колко дълго време ще издържи. Помислете дали столът ви е добре изработен и 
дали все още ще ви допада след две години, когато се сменят модните тенденции. Може би няма 
да бъдете толкова склонни да се разделите с него, ако сте закупили продукт, който е направен така, 
че да ви служи дълго. И ако нещо все пак се счупи, защо не го поправите, вместо да купувате ново? 
Ние сме роби на навиците, изградени във времената, когато ресурсите и екосистемите не бяха тол-
кова застрашени и ни насърчаваха да потребяваме. Ремонтът на счупените мебели може да е по-
лесен, отколкото си мислите. Помислете и за възможността за повторно използване и рециклиране 
на материалите. Масивната дървесина е напълно използваема, може да се рециклира или изгори, 
а дори и да се озове на боклука, тя е напълно биоразградима.

Хартиени кърпички

Ами ако и горите изчезваха толкова бързо, колкото и хартиените ви кърпички?

Макар че хартиените продукти за еднократна употреба могат да се произвеждат от рециклирана 
хартия, за голяма част все още се използват нови суровини, т.е. дървен материал, изсечен за произ-
водството на хартия. Когато е възможно, опитайте да купувате продукти, направени от рециклирана 
дървесина, тъй като за производството й е необходима много по-малко енергия – и така се спася-
ват дървета. Ако не се предлагат продукти от напълно рециклирани суровини, можете да потърсите 
емблемата на Съвета за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council, FSC) или на Програмата 
за одобрение на схеми на сертифициране на горите (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification, PEFC), които гарантират, че определен процент от новодобитата суровина в продукта 
идва от добре управлявани гори. Друга надеждна гаранция, че купувате правилния продукт, е евро-
пейският екоетикет, който ще разпознаете по емблемата с формата на цвете. 

Дървесина/дървен материал

Дървото е основен продукт за производството на много неща – от леглата и книгите до пейките 
в парка. Обезлесяването обаче има сериозни екологични и социални последици и можем да си 
купуваме продукти от дърво с чиста съвест само ако то идва от устойчиви източници.
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 Легло 

Прекарвате една трета от живота си в леглото, но знаете ли откъде е дошъл дървеният материал? 

Разбира се, не всички легла са от дърво. Може да са от различни метали или от синтетични материали 
(потърсете например рециклирана стомана). Дървото обаче има две основни предимства: то е от въз-
обновяем и биологично разградим ресурс. Производството на дървесина води до по-малко емисии на 
парникови газове отколкото това на алтернативните материали. Това обаче не означава задължително, 
че дървеното легло е типичен устойчив продукт. Всички продукти от дървесина и хартия, които купу-
ваме, са започнали живота си в гора. И въпреки че голяма част от дървения материал идва от добре 
управлявани гори, това невинаги е така. Незаконната сеч продължава да е голям проблем и значим 
виновник за въглеродните емисии, изселването на местно население и нарушаването на естествените 
местообитания. Как тогава да сте сигурни, че избирате нещо, което е произведено по устойчив начин, 
без да вреди на хора или животни? Когато купувате продукти от дървесина, потърсете емблемата на 
Съвета за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council, FSC) или на Програмата за одобрение на 
схеми на сертифициране на горите (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC), като и 
двете емблеми удостоверяват, че дървесината идва от добре управлявани гори. А защо да не си купите 
употребявани мебели? Така ще спестите пари и ще изгоните екологичните кошмари от главата си!

Кухненска хартия (руло)

Почистването винаги ли е свързано с изразходване?

Рулото кухненска хартия е полезен и многофункционален продукт; опитайте обаче да я използвате 
ефективно. По-здравата кухненска хартия може да е малко по-скъпа, но ще я изхабявате по-бавно. 
Помислете как е произведен продуктът. Някои продукти вече носят екоетикета на ЕС, което означава, 
че са произведени с минимално въздействие върху околната среда. И преди да я изхвърлите, не забра-
вяйте че можете да я компостирате, стига да не е била излагана на вредни химикали.



ПОСЛ
ЕД

НА АКТУ
АЛИЗА

ЦИЯ: 2
014 Г.

31

ВАШИЯТ ИЗБОР ПРОМЕНЯ СВЕТА!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

 

Подправки

Как мога да отглеждам подправки без градина?

Добавянето на подходящата подправка може да превърне едно добро ястие в чудесно ястие. Пред-
варително опакованите подправки обаче могат да бъдат скъпи, когато се купуват от хранителните 
магазини, а често използваме съвсем малко количество за рецептата и изхвърляме останалото. Ако 
това ви звучи познато, защо да не създадете своя градина с подправки? Отглеждането на подправки 
е чудесен начин за пестене на ресурси. Помислете за енергията, необходима за изсушаване, паке-
тиране и транспортиране на подправките – енергия, която можете да спестите, като ги отглеждате 
сами. Не е необходимо да имате градина, за да отглеждате подправки. Слънчевите первази на про-
зорците са идеални за отглеждане на сибирски лук, мента, босилек, магданоз, салвия и мащерка (да 
не говорим за чушки, чери домати и люти чушлета). Само не забравяйте да се грижите за растени-
ята си. Режете си от тях и ги използвайте често, за да насърчавате храстовидния им растеж, а когато 
е възможно, ги засаждайте в почва без торф. Преди да разберете, вече ще имате домашно отгле-
дани подправки за своя сос от „поомекнали домати“!

Биоразнообразие

Разнообразието във формите на живот, или иначе казано биоразнообразието, е важно за ста-
билността на екосистемите и за оцеляването на видовете. Разчитаме на биоразнообразието за 
храна, отопление, свободно време, плодородие на почвата, вода и съхранение на въглерод. 
Богатото биоразнообразие е източник на забавления и занимания през свободното време. Но 
когато използваме природата за собствените си краткотрайни ползи, като изсичаме стари гори 
или чрез свръхриболов в моретата, в дълготраен аспект обществото плаща висока цена за това. 
За да помагаме за поддържането на биоразнообразието, трябва да опазваме природата и да 
избираме най-малко вредните и замърсяващи продукти и услуги.
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 Схема за доставка на зеленчуци

Мога ли да получавам здравословна, устойчиво произведена храна директно вкъщи?

Ако пазаруването на зеленчуци е неприятна задача за вас, с радост ще ви съобщим, че доставянето на 
зеленчуци и плодове е доста„по-зелен“ начин за зареждане на хладилника. Вече не само супермарке-
тите предлагат доставки по домовете, а и много квартални фирми предлагат услуги по така наречената 
„схема за доставка на зеленчуци“, при която получавате плодовете и зеленчуците си точно пред вход-
ната си врата. Тези схеми предлагат много предимства. Подпомагате местни фермери и намалявате пътя 
на храната до трапезата; не е необходимо да шофирате, като по този начин пестите от въглеродни еми-
сии, а храната винаги е свежа. За да сте сигурни, че вашата схема е най-екологична, проверете дали 
доставчикът купува продукцията от местен производител и дали използва сезонни плодове и зеленчуци, 
а също така се доверете на най-честните схеми, при които се предлага информация какъв тип продукти 
може да получите и кога. Опитайте се да използвате схеми, при които доставката е от органично произ-
ведени продукти с по-малко химикали и торове. При тези схеми към доставката се предлагат и идеи за 
рецепти с доставените продукти, а консумацията на повече зеленчуци и по-малко месо е печеливша 
формула както по отношение на ефикасност на ресурсите, така и за здравето ви. И накрая, ако пробвате 
подобна схема за първи път, започнете с по-малка доставка, за да не хабите напразно храната.

Растения

Растенията убиват ли лошите миризми?

Стайните растения са чудесен начин да внесете природата в дома си, но знаете ли, че те също служат и 
като естествен въздушен филтър и могат да ви предпазят от болести? Според изследванията на НАСА за 
24 часа растенията премахват до 87 % от летливите органични съединения – които присъстват в изкуст-
вените влакна, найлоновите торбички, боята, мастилата и цигарения дим. Растенията изтеглят токсините 
в почвата, където организмите ги превръщат в храна за растението. Затова, вместо да замърсявате допъл-
нително дома си с химически освежители за въздух, които по-скоро прикриват, отколкото унищожават 
неприятните миризми, изберете стайни растения, които пречистват въздуха. Същевременно те поглъщат 
въглероден диоксид и отделят кислород през деня, точно обратното на това, което правим ние, когато 
дишаме. Това означава, че те увеличават нивото на кислорода в помещенията. И не само това – като отде-
лят във въздуха по-голямата част от абсорбираната от тях вода, те го овлажняват, а това помага за нама-
ляване на кашлицата, настинките, болките в гърлото и сухата кожа в затворени помещения. Избирайте 
стайните растения според светлината и другите условия за тяхното отглеждане и ги поливайте само когато 
почвата на повърхността е суха и докато отворите за оттичане се овлажнят.
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 Цветя

Колко дълго са пътували тези цветя, за да стигнат дотук?

Цветята са чудесен начин за естествено освежаване на дома, но те също имат огромно въздействие 
върху околната среда. Много от цветята, които ежегодно се купуват в Европа, се внасят от държави с 
оскъдни водни запаси, което означава, че за производството им се използва ценен ресурс. Разбира се, 
производството на цветя носи така желаните приходи на развиващите се страни, но съществува деба-
тът дали в райони с оскъдни водни запаси по света трябва да се отглеждат цветя, а не храна. Още 
повече, че цветята и растенията, внасяни от Африка, се превозват на огромни разстояния по въздух, а 
често са отглеждани с помощта на вредни торове и пестициди. Общо правило би могло да бъде да купу-
вате органични или отглеждани в региона ви цветя. Ако купувате цветя, които са внесени, изберете 
такива, които имат сертификат Fairtrade, което означава, че доставчиците имат справедливо отношение 
към работниците си и инвестират средства в социални или екологични проекти. Купувайте сезонни 
цветя – по този начин може да сте сигурни, че не са отглеждани в изкуствени условия в оранжерии с 
консумация на много енергия и вода. А още по-добре, защо не отгледате собствени цветя? Те не само 
ще освежават градината ви, но ще привличат пчели и пеперуди.

Спално бельо

Дали са използвани пестициди за производството на памучните ви чаршафи?

Производството на памук е огромна индустрия. В света има около 30 милиона памукопроизводители, а 
памуковите плантации покриват около 2,4 % от обработваемата земя на планетата. Но знаете ли също, че 
в отглеждането на памук се използват около 50 % от всички химически препарати, използвани в земеде-
лието? Всички ние използваме спално бельо, но има начини да разберем, че бельото, което купуваме, има 
минимален ефект върху околната среда. При органичното производство се поддържа или дори се подо-
брява плодородието на почвата, а подводните води и реките не се замърсяват със синтетични химикали. 
Много вода се използва за производството на памук. Ако за производството на една тениска са необхо-
дими 2 700 литра, само помислете какви количества са необходими за производството на спалното ви 
бельо! Опитайте се да използвате спалното си бельо възможно най-дълго, а когато решите да го подме-
няте, го рециклирайте. Когато трябва да купувате ново бельо, изберете качествено, което е по-дъл-
готрайно, евтиното бельо често се износва много бързо и се налага много скоро да се изхвърли. Може би 
искате да вземете предвид и социалното въздействие от памука, който купувате. Етикетите за справед-
лива търговия гарантират, че памукът е отгледан при високи етични и екологични стандарти.
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 Мляко за тяло

Какво мисли един орангутан за лосиона ви за тяло?

Не само химикалите в сапуните и шампоаните ви оказват влияние върху околната среда. Знаете ли 
например, че вашият избор на душгел или лосион за тяло може да окаже директно въздействие върху 
обезлесяването на другия край на света? Палмовото масло се използва в много продукти – от козме-
тични до хранителни, за да бъдат по-кремообразни, но този вид маслодайни палми се отглеждат един-
ствено в тропиците, в държави като Малайзия и Индонезия.

Нарастващите нужди от палмово масло налагат отсичането на големи площи тропически гори и пресу-
шаването на големи торфени находища с цел засаждане на нови палмови плантации. Това не само 
влияе на климатичните промени, но също така води и до нарушаване на естествените условия на живот 
на застрашени видове животни, като например орангутанът и суматрийският тигър, както и до изсел-
ване на местните жители, които разчитат на гората за храна и подслон. Съществуващите към момента 
закони за етикетиране позволяват на производителите да посочват палмовото масло като растително 
масло, без да описват съдържанието на палмовото масло върху опаковката. Когато купувате продукти, 
потърсете върху опаковката информация дали е използвано устойчиво произведено палмово масло. По 
този начин ще помогнете да се скъса връзката между палмовото масло и обезлесяването и ще може да 
се наложи натиск върху фирмите, за да се обвържат с устойчиво производство на палмово масло.

Кафе

Имате ли чувството, че изпивате 140 литра вода на закуска?

За повечето от нас сутрешната чаша кафе или чай е част от ежедневието, но и двата продукта се про-
извеждат при голям разход на ресурси. За всеки етап от веригата на доставяне се използват енергия и 
вода – от производството и транспорта, през преработката и консумацията, където може би трябва да 
добавим към уравнението и мляко и захар. Доставчиците на чай и кафе са все по-загрижени за необхо-
димостта да гарантират производството на кафе и чай за години напред, което ги кара да търсят схеми 
за устойчиво производство (например Rainforest Alliance, Fairtrade и Utz Certified), за да предложат на 
вниманието на потребителя доказателството за добрите си практики. Всички тези схеми са различни, 
но са основани на еднакви принципи: налагане на стандарти за социална, екологична и икономическа 
устойчивост при производството на чай и кафе. Когато е възможно, избирайте продукти, които носят 
логото на някои от схемите по-горе; по този начин получавате гаранция, че продуктите са съобразени 
с въпросните стандарти. А, и още нещо: ако редовно купувате кафе, което отнасяте със себе си, защо да 
не използвате собствена чаша?
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 Почистващи препарати

Колко чисти са препаратите ви за почиствате?

Основен индикатор за устойчивост на даден продукт е колко често ви се налага да го сменяте. Почист-
ващите препарати са добър пример как да оптимизирате използването на ресурси. Много видове 
почистващи препарати, от дезинфектиращи средства до спрей за стъкло, вече се предлагат в концен-
трирана форма, което означава, че по-малко количество от продукта осигурява същия резултат, какъвто 
и неконцентрираната алтернатива. По-малките бутилки означават по-малко пластмаса, по-малко гориво 
за транспортиране на продуктите и по-малко опаковъчен материал за рециклиране след използване. 
Важното при концентрираните препарати е да съумеем да използваме правилното количество. Внима-
телно четете указанията, защото в противен случай омаловажавате работата, която производителят е 
свършил, за да подобри ефикасното използване на ресурси при производството.

Риба

Съществуването на устойчиви рибарници означава ли, че ще можете да ядете риба до края на живота си?

Старата поговорка, че морето е пълно с риба, вече може да бъде оспорвана. Да, рибата също е общ 
ресурс, но също и ресурс, който не успяваме да управляваме по устойчив начин. В големи участъци от 
европейските води повече от 70 % от известните рибни ресурси са подложени на свръхриболов. Евро-
пейският съюз наскоро реформира политиката в областта на рибарството, за да върне количеството 
риба до устойчиви нива, но междувременно ние като потребители също можем да помогнем. Когато 
купувате риба, търсете етикетите на MSC (Marine Stewardship Council), които показват, че рибата идва 
от устойчиви риболовни зони. Освен това, защо да не пробвате от време на време друг вид риба? Най-
популярните видове, например моруна, хек, скариди и тон (особено червен тон), са някои от най-застра-
шените и възстановяването на запасите от тях отнема време. Някои други видове бяла риба, например 
треска или американска треска, са също толкова вкусни колкото моруна и хек, а често са и по-евтини. 
Може да опитате и екологична риба от сертифицирани рибарници: в момента се предлагат само орга-
нично отглеждани сьомга и пъстърва, но съвсем скоро ще започне и предлагането на други видове, 
например, моруна, камбала и морски костур.

Мед

Знаете ли, че животът ни е в ръцете (крачетата) на пчелите?

Огромни усилия, енергия и време са необходими за производството на храните, които всяка седмица 
слагаме в пазарската кошница. За голяма част от тези усилия трябва да благодарим на пчелите. Пче-
лите не само произвеждат мед; по-важна тяхна роля е помощта при опрашването. Всъщност цели 80 % 
от хранителните култури разчитат на насекоми за опрашването. В много държави обаче популациите 
от пчели са застрашени поради редица фактори – замърсяване на околната среда, земеделски пести-
циди, болести и промяна на естествената среда. Можете да помогнете на пчелните популации, като съз-
дадете добри условия за опрашване в собствената си градина. Повечето растения от семейството на 
розата, ментата, граха и богородичката са подходящи за тази цел. А ако наистина искате да помогнете, 
защо не станете пчелар? По-лесно е, отколкото предполагате, и не ви трябва скъпо оборудване – пове-
чето неща можете да направите сами.
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Напитки

Ако е лошо да се разхищава храна, това важи ли и за напитките?

Изхвърляме не само храна – помислете за напитките, които се изливат в мивката всеки ден. Всеки 
път, когато изливате някаква напитка, не само се прахосва течността, но и водата и енергията, 
използвани за отглеждане на насажденията, обработката им, почистването на фабриката и пречист-
ването на отпадните води, в които е изхвърлена напитката. Подобно на храната и тук има няколко 
прости начина да намалим количеството напитки, които изхвърляме. Приготвяйте само толкова, кол-
кото вероятно ще изпиете, особено когато става въпрос за чай и кафе, за чието производство са 
необходими много ресурси. Купувайте концентрирани напитки, за които се използва същата опа-
ковка като за разредените, но траят по-дълго. Опитайте се да използвате продуктите, които вече не 
са в най-добрия си вид – например защо да не добавите останалото от снощи червено вино към соса 
от поомекнали домати и домашно отгледани подправки?

Кошница с плодове

Какво разстояние е пропътувал този ананас, за да стигне до вашата кошница с плодове?

Непрекъснато ни съветват, че е хубаво пет пъти на ден да ядем плодове и зеленчуци, но изборът 
какво да купим може да предизвика няколко етични проблема. Много организации все още не са 
сигурни какъв съвет да дадат. В крайна сметка пропътуваното разстояние няма толкова голямо зна-
чение, колкото си мислим. Често разстоянието, което храната изминава, се определя като голям вре-
дител за околната среда. Разбира се, ако плодовете и зеленчуците се превозват със самолет, това 
добавя още въглеродни емисии. В някои сезони обаче вносните плодове носят по-малка вреда, 
отколкото местните (отглеждани в оранжерии например). В крайна сметка всички трябва да консу-
мираме повече плодове и зеленчуци – най-общо плодовете оказват по-малко въздействие върху 
околната среда от други продукти, като млечните, тестените и месните. Затова не се тревожете тол-
кова за плодовете, но когато можете, избирайте местни сезонни плодове, в идеалния случай и еко-
логични. Търсете също етикетите на Fairtrade (Организацията за справедлива търговия) или 
Rainforest Alliance (Алианс на дъждовните гори), които гарантират, че продуктите се отглеждат в 
съответствие с високи етични и екологични стандарти.

Отпадъци

Когато изхвърляме продукт, изхвърляме с него всеки ресурс, използван по време на жизнения 
му цикъл –от производството до унищожаването му. Помислете за комбинираното екологично 
въздействие на онези загубени ресурси и помислете два пъти, преди да захвърлите нещо в 
кошчето.
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 Изгнили домати

Налага ли се да изхвърляте стари домати?

Изхвърлянето на храна не допринася за устойчивото развитие. Помислете за ресурсите, необходими за 
отглеждането, опаковането, транспорта и съхранението на храната, която накрая се озовава в хладилника 
ви. Помислете за енергията и водата, които отиват на вятъра, когато я изхвърляте. Ежегодно европейците 
изхвърлят милиони тонове храна, голяма част от която е напълно годна за консумация. Според проучва-
ния в Швеция и Обединеното кралство домакинствата изхвърлят около една четвърт от храната, която 
купуват, а може би много повече. Голяма част от нея е годна за консумация. Ако е била изядена, икономи-
ята на въглеродни емисии би се равнявала на спирането от движение на всеки четвърти автомобил! 
Можете много лесно да дадете своя принос, за да спрете разхищаването на храна. Ако доматите са твърде 
омекнали, за да ги консумирате сурови, защо да не ги използвате за сос или супа? Тогава няма да ви се 
налага да купувате буркан с готов сос; така ще спестите пари и ще помогнете за опазването на околната 
среда. И не само това: така храната е много по-вкусна и здравословна.

Обелки/яйчени черупки

Къде може да използвате обелките от зеленчуци?

Обелките и яйчените черупки могат идеално да се компостират в домашни условия, като образувалият 
се компост може да се използва за обогатяване на почвата в градината ви. Също толкова екологичен 
начин за оползотворяване на хранителните отпадъци е обработката им в специален контейнер с чер-
веи. Можете сами да си направите такъв от стар кош за боклук или кашон. На някои места общините 
събират хранителните отпадъци и ги използват за производството на компост в големи количества или 
ги изпращат за анаеробно разграждане, в резултат от което се получава биогаз за производството на 
топлинна или електрическа енергия. Уверете се, че поставяте само правилния вид отпадъци, иначе има 
опасност да замърсите съда с отпадъци от опаковки.

Окачете менюто за седмицата на хладилника

Знаете ли как да пазарувате спестовно?

Ежегодно изхвърляме огромни количества от храната, която сме си купили, макар че голяма част от нея 
е напълно годна за консумация. Един от най-удачните начини да намалите изхвърлянето на храна е да 
планирате какво ще консумирате. Първо проверете какво имате вкъщи, преди да хукнете към магазина. 
Така няма да закупите нещо, което вече имате. Второто нещо е да съставите списък с ястията, които 
планирате да сготвите през седмицата, и съставките за всяко от тях. Така ще си купите само онова, 
което ви е необходимо. Ако готвите за цяло семейство, защо да не участват всички в изготвянето на спи-
съка? Така всеки може да си избере какво да яде и цялото семейство се замисля за важния проблем с 
изхвърлянето на храна.
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 Опаковани ябълки 

Колко опаковане им трябва на ябълките?

Повечето плодове си имат собствена естествена опаковка, така че рядко им трябва допълнителна. Ако 
можете да избирате между опаковани и насипни ябълки, замислете се за допълнителните ресурси, 
използвани за производството, транспорта и депонирането на опаковките. При предварително опако-
ваните плодове може да се окаже, че купувате повече, отколкото ви трябват, и накрая изхвърляте оста-
налото количество, като така увеличавате неимоверно въздействието на ябълката върху околната 
среда. Въпреки това е чудесно да консумирате повече плодове: те не само са по-здравословни, но и 
принципно имат по-малко въздействие върху околната среда отколкото други храни, като например 
млечните продукти и месото. 

Съд за компостиране 

Превърнете хранителните отпадъци в черно злато

Проучванията показват, че Европа разхищава 90 млн. т храна всяка година, като в това не се включват 
селското стопанство и рибарството. Помислете за последствията – цялата енергия и ресурси, необхо-
дими за отглеждането, съхраняването, транспорта и изхвърлянето на храната, която накрая се озовава 
в коша за боклук. Като компостирате вашите хранителни отпадъци, можете да помогнете да бъдат 
намалени вредите. 

Хранителните отпадъци се разлагат в присъствието на въздух, като създават богат тор, който помага 
на растенията да се развиват добре и намалява нуждите от вода, изкуствени торове и пестициди. Торът 
подобрява структурата и хранителното съдържание на почвата, като увеличава способността й да 
задържа вода. Плодородната почва също така помага за предпазване от вредителите и болестите по 
растенията благодарение на сложната хранителна мрежа, която поддържа. За разлика от това до хра-
нителните отпадъци, които се изхвърлят на сметищата, не достига въздух и те отделят метан, който е 
силен парников газ. Ако същите тези отпадъци се компостират, не се отделя почти никакъв метан.

Ако компостирате в дома си, винаги ще разполагате с отличен подобрител на почвата за вашата гра-
дина и стайни растения. Фирмите за събиране на битови хранителни отпадъци овен това могат безо-
пасно да обработват хранителните отпадъци за централизираните системи за рециклиране, например 
чрез компостиране или анаеробно разграждане.  
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 Стъклени бутилки и буркани 

Знаете ли защо стъклото е първокласен материал?

То може да е на 5 000 години, но няма никакви признаци да излезе от мода – и с основание. Стъклото 
може да се използва повторно 100 % и да се рециклира многократно.  Ако е възможно, купувайте 
напитки в бутилки за многократна употреба: стъклените бутилки могат безопасно да се използват пов-
торно, защото не губят свойствата си и лесно се почистват. Възползвайте се от схемите за връщане на 
бутилки, при които получавате малка сума за някои видове празни стъклени бутилки, които се връщат 
на търговеца, ако във вашия район съществуват такива.  След това те се връщат на производителя, 
който може да ги използва повторно, а вие плащате само за напитките – а не опаковката. Друга въз-
можност е да използвате бутилките и бурканите отново за съхранение на напитки, като свещник или 
кутия за моливи. А ако ви е обзел творчески ентусиазъм, може да ги преработите, като направите стилна 
закачалка за палта, лампа или полилей от стъклени бутилки. Друго решение е да дадете старите 
бутилки и буркани на някого, който може да ги използва. Ако изпращате стъкло за рециклиране, помис-
лете за емисиите на парникови газове, които помагате да бъдат намалени: със спестената енергия от 
рециклирането на една бутилка един телевизор може да работи в продължение на 20 минути.

Повреден компютър 

Скрито съкровище в дома ви

Знаете ли, че в компютърните платки и мобилните телефони се съдържат благородни метали, включително 
сребро и злато? Или че минните компании трябва да преработят един тон руда, за да извлекат един грам 
злато – същото количество, което може да бъде получено от 41 стари мобилни телефона? Същевременно за 
направата на персонални компютри, мобилни телефони и други електронни устройства всяка година се 
използват 7 500 тона сребро. И други метали, които се съдържат в електронните устройства, могат да бъдат 
рециклирани в голяма степен. Алуминият може просто да бъде да претопен и отлят, като за тази цел се 
използва само 5  % от енергията, необходима за неговото производство от суровината боксит. Стоманата 
също може да се рециклира и от нея да се създадат други изделия за направата на мостове, железопътни 
релси, автомобили и велосипеди, както и кламери и консервни кутии. Съществува недостиг на благородни 
метали и тяхното добиване вреди на околната среда. Въпреки това изхвърляме стари уреди, без дори да се 
замислим.  Този поток от електрически и електронни отпадъци – „е-отпадъци“ – е един от най-бързо растя-
щите в Европа, като се увеличава с 3–5 % годишно. Ако имате стар телевизор, телефон или компютър, който 
все още работи, защо не ги подарите, дарите или продадете, за да удължите полезния им живот? Това ще 
помогне да се намали търсенето на добити суровини, като по този начин ще се реализират икономии на при-
родни ресурси. Ако те вече не работят, намерете местна фирма, която възстановява стари устройства. Това 
помага за създаването на работни места в рециклиращата икономика и гарантира наличието на по-достъпни 
устройства. Въпреки усилията на ЕС за подобряване на нивата на събиране и рециклиране, големи количе-
ства е-отпадъци все още се изпращат (незаконно) в чужбина, в Африка или Азия, където местните хора, вклю-
чително деца, разглобяват компонентите ръчно, за да извлекат отпадъчните метали, и изгарят останалото, 
като по този начин се отделят токсични газове, които замърсяват храните, почвата и повърхностните води. 
Следващия път, когато имате е-отпадъци за изхвърляне, не забравяйте да ги занесете на подходящото място 
за събирането им. А защо не попитате местните органи какво точно правят с е-отпадъците, които събират? 
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 Кутия отворена боя 

Това не е начинът да се забавляваш 

Старите бои, лакове, батерии и много от образуваните отпадъци при проекти „направи си сам“ са опасни 
и трябва да се изхвърлят внимателно, за да се избегне причиняването на замърсяване. Когато купувате 
бои и лакове, търсете европейския екоетикет и избягвайте продуктите с предупреждение за опасност 
върху етикета (в повечето държави това е черен символ на оранжев или жълт фон с описание на опас-
ността). Също така не купувайте твърде много – голяма част от боята, която купуват хората, не се 
използва и се превръща в проблемен отпадък. Боите с частично или изцяло естествен състав, тези на 
млечна основа и варта често съдържат по-безвредни вещества от обикновените бои, а някои произво-
дители предлагат дори рециклирани варианти. Ако ви остане боя, от която не се нуждаете, занесете я 
в местния завод за рециклиране. Що се отнася до батериите – всички те могат да се рециклират. Хиля-
дите тонове метали, извлечени при рециклирането, могат да бъдат върнати в производството на нови 
батерии. Ако това не бъде направено, живакът, оловото и кадмият, които се съдържат в батериите, може 
да се окажат в почвата. Една от директивите на ЕС насърчава по-активното рециклиране на батерии, 
така че би трябвало да можете да намерите специални контейнери, например в супермаркета до вас, 
където безопасно и отговорно да изхвърлите старите батерии. А ако купите зареждащи се батерии, 
спестявате пари в дългосрочен план. 

Повредена ютия 

Не я изхвърляйте, ремонтирайте я!

Да се ремонтира счупена или повредена вещ може да е по-лесно, отколкото си мислите. В интернет 
могат да се намерят форуми и уроци с богата информация и видеоклипове как да се поправят различни 
неща. Вашите приятели и семейство също може би ще могат да помогнат. Или потърсете местни атели-
ета, в които се предлагат ремонтни услуги: те са много; просто не се намират на най-добрите места по 
търговските улици или в търговските центрове. Съществуват също и социални инициативи, които оси-
гуряват така необходимите възможности за работни места и обучение в общността.  Колко по-добре би 
било да подкрепите местно предприятие и да помогнете за опазването на околната среда, отколкото 
да изхвърлите почти нов предмет? 

Ако трябва да купите нов продукт, попитайте търговеца какво може да направи, за да ремонтира сто-
ката, ако тя се повреди. Прочетете и отзивите за продукта, за да сте сигурни, че избирате траен модел. 

Ако даден продукт не може да се използва за първоначалното си предназначение, може би ще е въз-
можно да го използвате за друга цел. Превърнете стар куфар в къща за кукли; нарежете старите гра-
дински колчета от бамбук и ги завържете на сноп, за да направите хотел за пчели, и използвайте стари 
възглавници и завивки, за да напълните табуретка или диван, покрити със стара черга. Използвайте 
уменията си и се настройте на творческа вълна – а ако разберете, че имате талант, защо не направите 
онлайн магазин?
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 Стари дрехи 

Прахосването на ресурси вече не е на мода!

Купували ли сте си някога костюм, с който да се явите на интервю за работа, а като се наложи да го 
облечете отново, да не ви става? Или рокля за специален случай, която ще облечете само веднъж? За 
производството на дрехите, които стоят все в дъното на гардероба ви, са използвани много материали 
и енергийни ресурси. Затова, когато следващия път тръгнете да купувате нови дрехи, замислете се 
какво е вложено в тях, като цялата използвана вода и енергия, възможните замърсявания и т.н., и се 
запитайте наистина ли ви трябват. Помислете колко пари можете да спестите, като използвате по-пъл-
ноценно дрехите, които вече имате, вместо редовно да купувате нови. 

А защо да не си купите употребявани дрехи? Вероятно ще можете да намерите много почти нови неща 
на изгодна цена в магазините за втора употреба във вашия квартал или в интернет сайтовете за аук-
циони. Ако имате нежелани вещи, съберете се с приятели или колеги на парти за размяна и се забавля-
вайте, като си разменяте дрехи. Или дарете свои вещи чрез специалните интернет платформи или на 
благотворителна организация. Неотдавнашно проучване в Обединеното кралство показа, че можем да 
харчим само 10 % от това, което даваме за нови дрехи, ако вземаме под наем скъпите артикули като 
костюми и рокли, и така ще пестим 1,7 милиона тона въглероден диоксид годишно. Защо не помислите 
за тази възможност следващия път, когато получите покана за специално събитие?

Кофа за боклук (битови отпадъци) 

Колко лек е вашият товар?

Средно в Европа се рециклират или използват повторно само 40 % от битовите отпадъци, а в някои дър-
жави повече от 80 % от тях продължават да отиват в сметищата. Това е лудост: ние пълним кофите за 
смет с материали, които все още имат стойност; пилеем парите, енергията и природните ресурси – вода, 
метали, минерали, почви и растения – които първоначално са били използвани за производството на 
продукта. Като се има предвид, че всеки човек в Европа в момента произвежда средно около половин 
тон битови отпадъци, това са ужасно много загубени материали. Основната концепция на зелената ико-
номика е превръщането на отпадъците в ресурс. Всичко може да се използва повторно, рециклира или 
компостира – това е просто въпрос на добро сортиране и правилно управление на отпадъците. Можете 
да започнете у дома, като намалите колкото може повече съдържанието на тази кофа за отпадъци;  
така ще направите първата крачка към изграждането на общество с нулеви отпадъци. Разбира се, пос-
тигането на тази цел изисква и иновации в проектирането и производството на изделия и управлението 
на отпадъците. Всички ние обаче можем да направим това: да купуваме само това, което ни трябва; да 
купуваме продукти, които могат да бъдат използвани повторно; да ремонтираме нещата, когато те се 
повредят; да използваме остатъците, преди да се развалят; да избягваме излишните опаковки и да про-
даваме или подаряваме нежеланите вещи; да заемем активна позиция по отношение на сортирането 
на отпадъците – в дома си, на работа и като съветваме семейството и приятелите си.
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 Кофа за боклук (отпадъци от хартия и картон) 

Използвате ли пълноценно дърветата?

Намалете отпадъците от хартия, като помолите любимите си търговци на дребно и туристически ком-
пании да изпращат бюлетини и известия по електронна поща вместо дебели каталози и брошури по 
пощата и изберете електронното фактуриране вместо сметките на хартия. Вместо да купувате нова 
книга, която ще прочетете само веднъж, използвайте местната библиотека, разменете книги с приятели 
или използвайте „място за размяна“ във вашия район (някои кафенета имат библиотечни рафтове за 
тази цел). Не забравяйте също да поставите надпис „Не желая случайни печатни материали“ на пощен-
ската си кутия.

Никога не изхвърляйте хартия. На теория хартията може да се рециклира до шест-седем пъти, макар че 
в Европа – световен лидер в рециклирането на хартия – засега успяваме да я рециклираме от три до 
четири пъти.  Въпреки това европейската хартиената промишленост вече използва повече рециклирана 
хартия от дървесна маса като суровина, като смесва рециклирани и първични влакна във възможно 
най-голямо съотношение, за да пести природни ресурси и енергия: 70За рециклирането на хартия е 
необходима 70 % по-малко енергия отколкото за производството й от прясно добити суровини. Дори и 
замърсената с храна хартия може да се рециклира, но не и в тази кофа за смет. Сложете я в компоста 
или я използвайте като плик, ако ползвате услугата за събиране на хранителни отпадъци. 

Кофа за боклук (пластмасови отпадъци) 

Каква стилна опаковка от кисело мляко носите!

Пластмасата е евтина, лека и здрава. Затова не е изненадващо, че световното производство на пласт-
маса е нараснало от 1,5 млн. т годишно през 1950 г. до 288 млн. т през 2012 г., като само в Европа се 
произвеждат 57 млн. т. Проблемът, срещу който се изправяме сега е, че пластмасовите отпадъци са 
навсякъде, а тяхното разграждане може да отнеме до 500 години. Пластмасовите отпадъци могат да 
се рециклират, но въпреки това едва една четвърт от тях се събират и рециклират в Европа. Пластма-
сата може да се топи и от нея отново да се изработват нови продукти, като например бутилки, хими-
калки, градински мебели или варели за вода, или да се надробява и от нея да се произвежда полиестер 
за облекло: за изработката на горна дреха от полар за възрастен човек са необходими 25 двулитрови 
пластмасови бутилки. Въпреки това почти половината от пластмасовите отпадъци в Европа се изхвър-
лят в депа, като така нито се рециклират, нито се възстановяват. Със сигурност може да се каже, че 
отделянето на пластмасовите отпадъци за събиране е от жизнено важно значение, но намаляването на 
обема на отпадъците винаги трябва да бъде вашият първи приоритет. 
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 Пластмасово шише 

Колко петрол се побира в едно пластмасово шише?

Знаете ли, че за производството на пластмаси се използва огромно количество изкопаеми горива – спо-
ред повечето оценки около 8 % от световното производство на петрол? Мислете за това така: за произ-
водството на една еднолитрова бутилка за вода е необходим четвърт литър петрол. Това са много 
природни ресурси за един продукт за еднократна употреба, а в тях дори не е включена необходимата 
енергия за транспортиране, пускане на пазара и унищожаване на бутилката. Факт е, че на повечето 
места в Европа водата от чешмата става за пиене – а да не говорим, че е и многократно по-евтина. А 
ако не ви харесва вкусът й, можете да промените това с филтърна кана. Ако все пак трябва да купувате 
пластмасови бутилки, изберете една голяма бутилка, а не пакет от няколко по-малки. И непременно ги 
рециклирайте: повечето общини събират пластмасовите бутилки, а ако не го правят в момента, ще бъдат 
задължени до 2015 г. 

Шнорхел и маска 

Искате ли да плувате в супа от пластмаса?

Да участваш в ден за почистване на плаж или река е повече от това да събираш грозящи природата 
отпадъци. Така можеш да спасиш живот. Всяка година милиони тонове боклук се озовават в океана. 
Пластмасата е особено голям проблем: въженцата от балони, пръстените за опаковане на пакети от 
шест продукта и изхвърлените рибарски мрежи улавят тюлени, китове и морски костенурки, а много мор-
ски птици неволно изяждат пластмасови предмети, които объркват с храна. Накрая пластмасовите отпа-
дъци в морето се разпадат на микроскопичен „пластмасов прах“, чиято петролна основа привлича други 
вредни химикали в океана. Те се концентрират върху частиците, достигайки нива, които са до един 
милион пъти по-високи от тези в морската вода, като образуват малки хапчета отрова. Рибата и мор-
ските птици поглъщат тези частици, които така постъпват в хранителната верига и накрая могат да се 
окажат в нашата чиния. Освен като се присъединим към Европейския ден за почистване (www.
letscleanupeurope.eu), можем да помогнем за намаляването на отпадъците в морските води, като се 
погрижим да изхвърляме отпадъците си внимателно, когато сме навън, и избягваме найлоновите тор-
бички за еднократна употреба, както и другите ненужни пластмасови опаковки. 

http://www.letscleanupeurope.eu%20
http://www.letscleanupeurope.eu%20
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 Кърпи

Помислете, преди да изхвърлите 

Нещата, които отиват в тоалетната, може да се озоват в реките, езерата, моретата и почвата, където да 
навредят на околната среда. Пречиствателните станции за отпадъчни води лесно се справят с хартията и 
отпадъците от човешки произход, но перилните препарати и други замърсители се премахват по-трудно, 
а кърпите и други твърди предмети блокират филтрите и премахването им струва скъпо. След като попад-
нат в природата, замърсителите се натрупват и заплашват местообитанията и дивата природа. Знаете ли, 
че в питейната вода често се откриват и следи от фармацевтични продукти като антибиотици и ибупро-
фен? Можете да помогнете, като се уверите, че в тоалетната не отива нищо друго освен отпадъци от 
човешки произход и тоалетна хартия. Лекарствата, клечките за уши, кърпички и дамските превръзки 
трябва да се поставят в кофата за боклук или да се изхвърлят на подходящите места (например можете 
да занесете в аптеката лекарствата с изтекъл срок на годност или тези, които не сте използвали). 

Чинии

Лакоми ли сте?  

Опитайте се да избягвате приготвянето на повече храна, отколкото можете да изядете, или сервирайте 
по-малки порции, за да сведете до минимум хранителните отпадъци. За отглеждането, опаковането, 
транспортирането и съхраняването на цялата храна, която купувате, са необходими ресурси; помислете 
колко енергия и вода се пропиляват, когато я изхвърляте. Ежегодно европейците изхвърлят милиони 
тонове храна, голяма част от която е напълно годна за консумация. Можете много лесно да дадете своя 
принос, за да спрете разхищаването на храна. Купувайте само това, от което имате нужда, и използ-
вайте всички пресни продукти, като правите супи или сосове. Така ще спестите пари и ще помогнете на 
околната среда. И не само това: така храната е много по-вкусна и здравословна. Много местни органи 
вече събират хранителни отпадъци за рециклиране. Ако това не е така при вас, започнете сами да ком-
постирате. Ако пространството ви е ограничено, помислете за контейнер с червеи, който може да стои 
на балкона или на закрито и в него дори може да се обработва сготвена храна и месо. 
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Книга

МОЖЕТЕ да прецените каква е книгата по кориците й!

Ако се замислите за всичката хартия, която използваме, ще се смаете. Независимо че за производ-
ството на книги отиват само 2 % от потреблението на хартия, това не означава, че то не оказва въз-
действие върху околната среда. Какво да кажем за всички дървета, които трябва да се отсекат, за 
да се произведе хартия за книги? Затова, когато купувате книга, погледнете от вътрешната страна 
на корицата. Много от водещите производители на книги вече използват рециклирана хартия или 
хартия с акредитация от системите за сертифициране на гори. Ако книгата е отпечатана на рецикли-
рана хартия или на хартия от устойчиви източници, това ще бъде отбелязано на корицата. Когато 
прочетете дадена книга, не я хвърляйте в коша: дайте я на приятел, занесете я в книжарница за упо-
требявани книги или като последна мярка – оставете я за рециклиране. А ако сте се отказали от кни-
гите на хартия заради електронна книга, не я оставяйте включена към зарядното устройство, когато 
батерията е заредена, и не забравяйте да я изключвате, когато не я ползвате.

Игра

Свърши ли играта? Не, ако играете по правилата.

Компютърните игри осигуряват часове забавление, но повечето от тях имат естествен край. Когато 
достигнете най-високото ниво, няма другаде къде да отидете. Всъщност най-важно е да  
изхвърлите играта отговорно. Не я изхвърляйте просто в кошчето. Много от материалите, използ-
вани във видеоигрите, компактдисковете и DVD са токсични и се нуждаят от специална преработка. 
След като се наситите на играта, можете да я дадете на приятел, да я отнесете в благотворителен 
център или да я замените за друга игра. Много магазини предлагат разменни услуги, при които ви 
дават парична отстъпка при купуване на друга игра или изкупуват старата ви версия.

Повторна употреба

Ефикасност на ресурсите означава максимално оползотворяване на нещата, които вече прите-
жаваме. А когато вече не се нуждаем от тях, да ги предложим на други, за да могат те да се 
възползват от тях. Например можете да дадете дрехи, обувки и книги за благотворителност, за 
да удължите полезния им живот.
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 Текстилни кърпи

Защо да не използваме текстилни кърпи вместо хартиени?

Вероятно се чудите дали е по-икономично да се използват хартиени кърпи или сешоар за ръце след 
измиване на ръцете на обществени места. Но какво да изберем за дома? Хартиените кърпи са чудесни 
за попиване на разлята течност или нещо мръсно, но те едва ли са най-екологичните. Защо вместо тях 
да не използваме текстилни кърпи? Хартиената кърпа трябва да се изхвърли след една употреба, 
докато текстилната може да се пере и използва отново и отново. Дори купуването на нова текстилна 
кърпа е по-добро решение от купуването на множество кухненски рула.
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Текстилни кърпи

Време ли е да започнете да използвате текстилните си кърпи?

Вероятно сте чували за дебата кое е по-ефективно от гледна точка на ресурсите – да се използват хар-
тиени кърпи или сешоар при миенето на ръце на обществени места. Нека обсъдим използването на 
хартиени кърпи вкъщи? Със сигурност са идеални за попиване на разлята течност и почистване на 
мръсотия, но далеч не са най-екологичният начин за това. Ако ги ползвате за почистване и забърсване 
в кухнята, защо не се опитате да ги замените със стара текстилна кърпа? За разлика от хартиените 
кърпи, които се изхвърлят след еднократно ползване, текстилната може да се изпере и да се използва 
отново. Дори купуването на нова текстилна кърпа е по-добре от снабдяването с безброй кухненски 
рула. Уверете се обаче, че тя е произведена екологично или от памук, одобрен от Fairtrade.

Кош за боклук

Защо не увеличите броя на кошчета за боклук?

Замогването на европейското общество води и до генериране на все повече отпадъци. Ежегодно 
само в ЕС се изхвърлят 3 милиарда тона отпадъци, от което на всеки от нас се падат по 6 тона 
твърди отпадъци. Естествено, най-доброто, което можем да направим от гледна точка на ефектив-
ното използване на ресурсите, е въобще да не произвеждаме отпадъци, но там, където това е неиз-
бежно, трябва да се постараем максимално да ги използваме повторно или да ги рециклираме. 
Рециклирането е отличен начин за икономия на енергия и опазване на околната среда: колкото 
повече рециклираме, толкова по-малко нови суровини се налага да използваме. Знаехте ли напри-
мер, че е необходима 70 % по-малко енергия за рециклирането на хартия, отколкото за производ-
ството й от прясно добити суровини? Проверете какво може да се рециклира там, където живеете 
– вероятно това е възможно за около 60 до 80 % от отпадъците ви. Ако има материали, които общи-
ната не събира разделно, защо да не си купите още няколко коша за боклук, за да можете да ги 
изхвърляте там, след което да ги занесете до най-близкия пункт за вторични суровини?

Рециклиране

Изхвърлянето на продукти на сметището не води до устойчивост; то вреди на околната среда и 
представлява похабяване на ценни ресурси, които биха могли да се използват отново. Рецикли-
рането на материали като хартия и пластмаса е прост начин да намалим въздействието на еже-
дневните си дейности върху околната среда.
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 Пластмасово шише

Колко вода се побира в едно пластмасово шише?

Всички се тревожим от нарастващите обеми пластмасови отпадъци, но има много неща, които можем да 
направим, за да предотвратим генерирането на този вид отпадъци. Пластмасовите бутилки лесно могат 
да се рециклират, но е по-добре да се използват по безопасен начин неколкократно, стига да се следват 
няколко прости правила. Всеки път, когато използвате повторно бутилка, се уверете, че сте я измили добре 
с топла вода и сапун и сте я изсушили, за да предотвратите появата на бактерии. След това, когато със-
тоянието на бутилката започне да се влошава, можете да я рециклирате. Повечето общини събират пласт-
масовите шишета, но ако не го правят, носете ги в местния пункт за вторични суровини. На много места в 
Европа водата от чешмата става за пиене, но ако ви се наложи да си купите, не забравяйте да си вземете 
голямо шише, а не стек с малки. По-евтино е и ще използвате по-разумно ресурсите!

Пластмасова кутия за храна за вкъщи

Може ли кутиите, в които носим храна за вкъщи, да се използват повторно?

Вземането на храна за вкъщи е удоволствие, което не всеки от нас си признава, но също може да пред-
ложи и начини за по-ефективно използване на ресурсите. Купуването на нови пластмасови съдове, в 
които да бъде сложена храната за вкъщи, е свързано с употребата на нови ресурси, но те са идеални за 
съхранение в хладилника или фризера на останала храна, като сосове или салата. За да ги съхраните 
за по-дълго, претопляйте храната в друг съд. Не само ще използвате съда по-дълго, но е и по-безо-
пасно, тъй като понякога пластмасата изпуска химикали в храната при по-висока температура.

Найлонови торбички

Могат ли да се използват още няколко пъти торбичките за еднократна употреба?

Найлоновите торбички се превърнаха в синоним на днешното общество на разхищението. Използваме 
милиони торбички всеки ден, често само за няколко минути, преди да ги изхвърлим. Ежегодно средният 
гражданин на ЕС използва близо 250 найлонови торбички – повечето от тях само веднъж. Някои се 
късат много лесно и не се рециклират, а се озовават в морето или на сметище, където ще се разграж-
дат в продължение на стотици години. Най-добрият вариант е да се носи чанта от вкъщи. Памучните 
или платнени чанти са леки и удобни за носене; за предпочитане са органичните с екоетикет. А защо да 
не се върнем към традиционната пазарска кошница?
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 Стъклена бутилка 

Знаете ли защо стъклото е първокласен материал?

То може да е на 5 000 години, но няма никакви признаци да излезе от мода – и с основание. Стъклото 
е 100 % рециклируемо и може да се рециклира отново и отново. Преди да изхвърлите стъклените 
бутилки и буркани на местата за рециклиране обаче, помислете дали не можете да ги използвате 
отново? Повторното използване на продуктите е по-ефективно от гледна точка на ресурсите, отколкото 
рециклирането, защото не изисква допълнително енергия, вода и други ресурси за създаване на нови 
продукти от рециклирани материали. Стъклените бутилки могат безопасно да се използват отново почти 
неограничен брой пъти, защото не губят свойствата си и лесно се почистват. Можете да ги използвате 
за съхранение на напитки, като свещник или кутия за моливи. А ако ви е обзел творчески ентусиазъм, 
може да ги преработите, като направите стилна закачалка за палта, лампа или полилей от стъклени 
бутилки. Друго решение е да дадете старите бутилки и буркани на някого, който може да ги използва. 
В много магазини има система за събиране на празни бутилки, където получавате малка сума срещу 
всяка върната празна бутилка. След това бутилките се връщат на производителя, който може да ги 
използва отново и отново, а вие плащате само за напитките – а не опаковката.
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Снимки от почивката

Доколко семейната ви почивка може да повлияе на промените в климата?

Това до голяма степен зависи от разстоянието, което трябва да пропътувате, и начина ви на прид-
вижване. Пътуването със самолет има много по-голямо въздействие върху околната среда откол-
кото с това с автомобил или влак. Разбира се, това не означава, че не трябва да ходите на почивка! 
Помислете обаче дали наистина се налага да летите. Самолетите използват огромно количество 
гориво и отделят много въглероден диоксид2. Въздухоплаването допринася пряко за около 3 % от 
емисиите на парникови газове в ЕС – а ако се вземат предвид и косвените ефекти, общото въздейст-
вие върху климатичните промени може да е два до четири пъти по-голямо. Затова, защо не вземете 
влака, ако имате възможност? Споделянето на един автомобил с други хора също оказва по-малко 
въздействие. Ако все пак решите да летите, извлечете максимална полза; планирайте по-дълги 
почивки, но евентуално по-рядко. Въпреки че винаги е приятно да се ходи на почивка, струва си да 
се помисли и за ресурсите, които ще употребите за това. Разбира се, схемите за компенсиране на 
въглеродните емисии също помагат за намаляване на отрицателното въздействие върху околната 
среда от летенето и други замърсяващи дейности. Има много уебсайтове, където можете да пла-
тите, за да компенсирате емисиите, като инвестирате в екологични мерки, например засаждане на 
дървета или монтиране на слънчеви панели върху обществени сгради. А когато стигнете до мястото 
на ваканцията си, се настанете някъде, където се зачита околната среда, консумирайте местни ястия 
и се опитайте да не използвате автомобил.

Транспорт/пътуване

Заедно с жилищното строителство и производството на храни, транспортът е една от основните 
причини за недостига на природни ресурси. При преместването на вещи от точка А до точка Б 
се използва енергия, а енергията използва ресурси. Като мислим по-внимателно как се движим, 
можем значително да намалим въздействието на ежедневието ни върху околната среда.
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 Ключове за кола

Не е лесно да се живее без кола, но причина ли е това никога да не опитате?

Някои неща, които можем да направим, за да живеем по-екологично, изискват да положим истински 
усилия. Други могат да бъдат много лесни за изпълнение. Изберете ходенето, а не шофирането. Това е 
лесно, а има и много очевидни предимства за околната среда – по-малко замърсяване на въздуха и 
шум, по-слабо потребление на ресурси за производството, захранването и поддръжката на автомобила, 
да не говорим за предимствата за здравето, свързани с редовната физическа активност. Разбира се, има 
случаи, които налагат използването на автомобил, но за къси разстояния, като да отидеш до квартал-
ния магазин или на среща за кафе с приятели, помислете дали наистина ви трябва колата, или се стига 
лесно и пеша. Има ли човек, на когото му е приятно да пазарува в супермаркета? Опашките, тълпите, 
усилията да се измъкнеш от паркинга, всичко може да е толкова досадно. При следващото чакане на 
касата се запитайте наистина ли се налага да ходите там? Дали не е възможно вместо това да ви дос-
тавят покупките вкъщи? Пазаруването на продукти по интернет е по-ефективен начин да си доставите 
храна вкъщи.

Един съвет: проверявайте срока на годност на продуктите, когато пристигнат, за да консумирате по-
нетрайните с предимство, тъй като изхвърлянето на храна означава пилеене на ресурси. Ако предпочи-
тате сами да напазарувате в магазина, помислете дали има бакалия наблизо и се опитайте да отидете 
пеша или с велосипеда. И не забравяйте списъка си за пазаруване.
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Пране на дрехи

Вашата перална машина замърсява ли околната среда?

Съвременните перални машини са много по-ефикасни, но все пак и ние можем да допринесем за 
ефективно оползотворяване на ресурсите. За да извлечете максимална полза от водата и енерги-
ята, които използвате, следвайте тези прости правила. Използвайте програмата, която ви трябва, за 
да изперете добре дрехите, но не е задължително винаги да перете на много висока температура. 
Програмата за пране на памук на 40°C са предназначени за пране на пълен барабан с дрехи, така 
че се старайте да пълните машината. Ако забележите, че често не можете да я напълните, следва-
щия път помислете за купуване на машина с по-малък капацитет. Избирайте машини с екоцикли – 
много от новите модели предлагат тези функции, които използват по-малко вода и енергия. 
Проверявайте етикетите върху дрехите: на много от тях пише, че са само за химическо чистене, но 
всъщност могат да се перат на ръка. И накрая, използвайте препарат за пране, който не е опасен за 
околната среда – търсете екоетикета с цветето.

Дограма (дневна)

Сигурни ли сте, че не изхвърляте пари през прозореца?

Не забравяйте, че около 30 % от топлината в дома се губи през прозорците, затова енергийно ефек-
тивните прозорци допринасят много за пестене на топлина. Лесно ще си върнете първоначалните 
инвестиции под формата на по-малки сметки за отопление. Двойните и тройните стъклопакети са 
запълнени с благородни газове, които създават изолираща бариера. Най-голямото им предимство е, 
че запазват топлината вътре и предлагат отлична защита срещу атмосферните условия. Щорите и 
дебелите завеси също подобряват топло- и звукоизолацията. Ако за вас е предизвикателство да запа-
зите дома си хладен при по-топло време, външните и вътрешните щори ще ви помогнат да намалите 
разходите за енергия за вентилатори или климатици. А ако планирате да смените прозорците си, защо 
не проверите колко изолирана е цялата сграда (врати, стени, покрив, мазе и т.н.)? Може да повикате 
специалист, който да ви каже какви енергийни подобрения си заслужава да направите.

Енергийна ефективност

Като общество твърде много разчитаме на невъзобновяеми енергийни източници, например 
нефт и газ. Трябва да търсим начини за внедряване на възобновяемите източници, като слън-
чева и вятърна енергия, в ежедневието си. Ефективността обаче означава и да умеем да 
използваме максимално добре енергията, с която вече разполагаме – и да не я пилеем. Като 
правим елементарни неща, например да гасим осветлението, когато излизаме от стаята, и нама-
ляваме отоплението, можем да помогнем за спасяването на околната среда – и в същото време 
да спестим пари.
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 Електрическа крушка

Ако смените електрическите крушки, ще направите ли по-светло бъдещето на внуците си 

Да – и колкото повече хора направят това, толкова по-добре. Новите енергоспестяващи крушки консу-
мират до пет пъти по-малко електричество, като по този начин водят до намаляване на въглеродните 
емисии. В днешно време този тип крушки се предлагат навсякъде на ниски цени, дори и в супермарке-
тите. Можете да купите енергоспестяващи крушки, които изглеждат точно като старите и със същото 
качество на светлината. Една 20-ватова енергоспестяваща крушка с 12 000 часа работа ще спести 
около 70 евро за целия си жизнен цикъл в сравнение със своя предшественик – 100-ватовата крушка с 
нажежаема жичка. ЕС вече спря продажбата на старите крушки за битови цели във всички държави 
членки. До 2020 г. тези усилия ще доведат до спестяване на енергията, необходима за захранване на 
11 милиона домакинства годишно. Междувременно производителите на крушки се насочиха бързо към 
разработването на привлекателни енергоспестяващи крушки, например светодиодни, и техните цени се 
понижават непрекъснато. На пазара обаче все още се предлагат някои видове нискоефективни круши, 
затова проверявайте етикетите и избирайте най-енергоспестяващите. А това, че една крушка е енер-
госпестяваща, не означава, че трябва да я оставите светната, когато не ви трябва.

Съдомиялна машина

За да консумирате по-малко енергия, достатъчно ли е да купите по-ефикасна съдомиялна машина?

Ако искам да пестя ресурси, трябва ли да използвам съдомиялна, или да мия чиниите на ръка? Всичко 
зависи от начина, по който използвате съдомиялната, типът съдомиялна и колко ефективни сте при 
пестене на ресурси, когато миете чиниите на ръка. Наистина няма нищо лошо в това, да се използва 
съдомиялна – като начало тя използва три до четири пъти по-малко вода, отколкото изисква измива-
нето на същото количество на ръка – но е важно да изберете правилната съдомиялна машина. Наме-
рете уред от висок енергиен клас, използвайте икономичен цикъл, когато можете, и пускайте машината 
наистина пълна. Най-добре е да я пускате нощем: това не само е по-евтино, но ще използвате електри-
чество във време, когато най-нискоефективните електроцентрали не работят и всяка частица енергия 
ще има малко по-малък въглероден отпечатък. Ако миете чиниите на ръка, се уверете, че купувате еко-
логичен течен препарат, не оставяйте водата да тече и не я прегрявайте.
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 Сметка за газ/електричество

Не е ли по-добре да събирате сметките си в компютъра, вместо на масата?

Няма как да избягаме от факта, че ще се наложи все по-често да използваме възобновяема и зелена 
енергия в бъдеще. Трябва да помислим за високите въглеродни емисии, свързани с традиционните 
енергийни източници като въглища и петрол. Един от начините да насърчим използването на възобно-
вяема енергия е да изискваме използването й. Колкото повече хора използват зелени източници, тол-
кова по-евтина ще бъде енергията. Разбира се, най-много се пести, когато се използва по-малко 
енергия, но намирането на начини за захранване на дома с възобновяема енергия също е печеливша 
формула. Монтирането на слънчеви панели, например, е скъпа инвестиция, но осигурява енергия от без-
платен източник в продължение на години, в които няма да се вълнувате от цените на енергията. За 
повечето хора най-бързият и най-лесният начин за намаляване на консумацията на енергия е пестели-
вото използване. Първата стъпка, за да се използва енергията по-добре, е да се инсталира малък елек-
тромер, който позволява да се следи консумацията непрекъснато и да се проследи откъде идват 
загубите. Някои доставчици на енергия вече предлагат подобни уреди. Целта на ЕС е до 2020 г. да се 
монтират тези електромери в 80 % от домакинствата.

Мултимедиен плеър 

Колко песни можете да купите с парите, които харчите за зареждане през нощта?

Защо тогава толкова много хора оставят устройства като мобилни телефони и мобилни мултимедийни 
и музикални плеъри включени, дори когато те са напълно заредени? Много хора смятат погрешно, че 
като зареждат постоянно електронните си устройства, това допринася за правилното им функциони-
ране. Всъщност е вярно точно обратното: постоянното зареждане намалява живота на батерията в дъл-
госрочен план, което означава, че трябва да смените батерията или устройството по-скоро, отколкото 
очаквате, а това е лошо за околната среда и скъпо за вас. Литиево-йонните батерии, като например тези, 
които се използват в смартфоните, работят най-добре, ако не се оставят да се разредят напълно и не 
се допуска винаги да се заредят докрай. Най-добрата практика е да започнете да ги зареждате, когато 
капацитетът на батерията е достигнал около 40 %, и да спрете, когато те са заредени на около 80 %. 
Решението е просто: разберете колко време отнема пълното зареждане и бъдете наблизо, за да изклю-
чите устройството. 
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 Дограма (спалня)

Естетична? Икономична? Екологична? А защо да не изберете и трите?

Най-добрият начин да направите дома си енергийно ефективен е да спрете загубата на енергия. Топли-
ната излиза през всяка възможна пролука, затова си струва от финансова и екологична гледна точка 
да я задържите вътре. Един от основните начини за загуба на топлинна енергия е през прозорците. 
Всъщност около 30 % от топлината в дома се губи поради лошо изолирани или единични прозорци. 
Затова е добре да направите прозорците си дву- и дори трикамерни. Разбира се, това изисква първо-
начални разходи, но в дългосрочен план къщата ви остава топла, а вие използвате по-малко енергия 
за затоплянето й, което е добре не само за околната среда, но и за джоба ви. Когато избирате дограма, 
помислете за топлинните свойства на материалите, а също и за тяхната устойчивост: например дърве-
ният материал се произвежда от възобновяеми източници и е биоразградим.    И накрая, не изолирайте, 
без да осигурите достатъчна вентилация: много нови или наскоро изолирани жилища имат проблеми с 
качеството на въздуха в помещенията заради натрупването на влага и замърсители, като например 
радон и формалдехид, които могат да доведат до здравословни проблеми при възрастните и децата. 

Хладилник

Мислите ли, че е готино да препълвате хладилника?

Всеобщо погрешно схващане е, че пълният хладилник е най-икономичен, но всъщност оптималният 
капацитет е две трети, като така се спестява най-много енергия. Не забравяйте и другите начини, по 
които можете да се погрижите за околната среда. Размразявайте често фризера, за да работи макси-
мално ефикасно; не оставяйте вратите отворени дълго, тъй като по този начин студеният въздух излиза; 
и не поставяйте топла храна в хладилника или фризера – оставете я първо да изстине. Също така про-
верявайте храната редовно – няма нужда да държите храната охладена, а след това да я оставите да 
се развали. По пътя към изграждането на рециклираща икономика трябва да съществуват повече въз-
можности за наем на големи уреди, като например хладилници и фризери. Производителите ще носят 
отговорността за обслужването, ремонтирането и повторното използване на частите в края на жизне-
ния цикъл на продукта, като по този начин ще се реализират икономии на енергия и ресурси. Търсете 
икономически ефективни варианти за наем, когато оборудвате дома си.
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Обувки

Ще ги искате ли все още и след като спрете да ги харесвате?

Когато купувате обувки, постарайте се да не са от онези, които обувате един или два пъти. По-добре 
да платите малко повече за качествен чифт, който ще издържи по-дълго. Когато решите да го 
изхвърлите, не го пускайте направо в коша за боклук. Помислете за рециклиране или даряване.

Чиния с остатъци

Лакоми ли сте?

Разхищаването на храна е голям проблем. Когато изхвърляме храна, не само създаваме отпадъци, 
които трябва да се депонират, но и прахосваме енергията и материалите, които са вложени от 
отглеждането на суровините, транспорта, преработката и съхранението до пристигането им в кух-
нята ни. Един от начините да намалим изхвърлянето на храна е да готвим толкова, колкото веро-
ятно ще изядем. Ако все пак остане в тенджерата или чинията, запазете го за следващия ден. Ако 
сте на ресторант, защо да не помолите готвача да не слага съставка, която знаете, че няма да ядете, 
или поискайте да ви опаковат останалата храна за вкъщи? Ако накрая се окаже, че има остатъци, 
които не могат да се използват, изхвърлете ги в правилния кош за боклук. Ако общината не събира 
хранителните отпадъци отделно, защо да не инвестирате в специален контейнер с червеи или съд 
за компостиране? На пазара се предлагат и такива, които можете да сложите и в кухненски шкаф и 
не миришат. Всъщност дори да няма отделно събиране на хранителните отпадъци, е добра идея вие 
да ги компостирате, тъй като спестявате транспортни разходи и не се налага да си купувате пръст 
за растенията. Най-добрият начин да оползотворяваме ресурсите ефективно е въобще да не създа-
ваме отпадъци.

Прекомерна консумация

В западния свят консумацията често се свързва положително с качеството на живот. Въпреки 
това повечето ресурси са ограничени или неравномерно разпределени и затова не трябва да 
се пилеят, особено като се има предвид, че отпадъците обикновено оказват съществено въз-
действие върху околната среда. Тъй като световното население продължава да расте, ресур-
сите трябва да се преразпределят допълнително, а ние като потребители трябва да мислим 
по-малко за нещата, които искаме, и повече за нещата, от които имаме нужда.
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 Подаръци

Ще имаме ли зелен Дядо Коледа тази година?

Всеки обича да дава и да получава подаръци, но замисляли ли сте се как да го направите с оглед на 
по-ефективното оползотворяване на ресурсите? Прекарването на време с тези хора може да им хареса 
много повече от някакъв нежелан подарък, който ще се озове на дъното на някой шкаф или в коша за 
боклук. Предложете да ги заведете на екскурзия или на обиколка във вашия град, подарете им ваучер 
за гледане на деца или уроци по език, който вие владеете, а те не. Или им подарете ръчно изработен 
подарък – конфитюр, бисквити, плетени чорапи или бижута. А какво ще кажете за билети за театър или 
концерт?  Онлайн магазините за ръчно изработени предмети се радват на огромен успех през послед-
ните години и са чудесен начин да си набавите оригинални, ръчно изработени и преработени и подо-
брени предмети. А защо не купите на някого собствено дърво в амазонската джунгла или талон за 
пазаруване в екологичен магазин, или пък да подарите предплатен курс за отглеждане на зеленчуци? 
Освен че са новаторски, тези идеи за подаръци имат и предимството, че помагат да се повиши осведо-
меността по въпроси като обезлесяването и ефективното използване на ресурсите. И накрая, не забра-
вяйте за детайлите – използвайте повторно опаковъчната хартия или направете картичка сами от 
рециклирани материали.  

Дрехи

Прахосването на ресурси вече не е на мода! 

Купували ли сте си някога костюм, с който да се явите на интервю за работа, а като се наложи да го 
облечете отново, да не ви става? Или рокля за специален случай, която ще облечете само веднъж? За 
производството на дрехите, които винаги стоят в дъното на гардероба ви, са използвани много суро-
вини. Затова, когато следващия път тръгнете да купувате нови дрехи, замислете се какво е вложено в 
тях, като цялата използвана вода и енергия, възможните замърсявания и т.н., и се запитайте наистина 
ли ви трябват. Помислете колко пари можете да спестите, като използвате по-пълноценно дрехите, 
които вече имате, вместо редовно да купувате нови. 

А защо да не си купите употребявани дрехи? На сайтовете за аукциони в интернет се предлагат много 
почти нови неща на много добра цена. Ако имате нежелани вещи, съберете се с приятели на парти за 
размяна и се забавлявайте, като си разменяте дрехи. Или дарете свои вещи чрез мрежата Freecycle или 
на благотворителна организация. Неотдавнашно проучване в Обединеното кралство показа, че можем 
да харчим само 10 % от това, което даваме за нови дрехи, ако вземаме под наем скъпите артикули като 
костюми и рокли, и така ще пестим 1,7 милиона тона въглероден диоксид годишно. Защо не помислите 
за тази възможност следващия път, когато получите покана за специално събитие?
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 Бижута

Знаете ли каква история се крие зад блясъка?

Когато си купувате бижу, е лесно да забравите, че човечеството и планетата може да са платили  
немалка цена за изработването му. През последните години секторът направи много, за да се справи с 
проблемите, които се смята, че поражда добивът на злато, сребро и скъпоценни камъни, като например 
вредата върху околната среда и експлоатацията на работната сила и местното население. Въпреки това 
той все още има голямо екологично и социално въздействие. Цианидът, живакът и сярната киселина са 
само някои от химикалите, използвани за добив на ценни метали, а те замърсяват водите, както и 
големи площи на сушата. Добивът на злато изисква огромни количества вода. С нарастващото търсене 
на ценни метали се увеличава и натискът върху ресурсите и екосистемите. Някои бижута дори все още 
се изработват от застрашени видове. Как можете да помогнете? Избягвайте продукти, които съдържат 
корал, слонова кост, коруба на костенурка или бразилски палисандър. Ако купувате предмети, които са 
изработени от материали от животински произход, например чанта от крокодилска кожа, проверете 
дали те имат разрешително от CITES, което доказва, че биоразнообразието не е увредено. А защо да не 
си купите нечий стар пръстен или рециклирани бижута? Преработените старинни бижута имат чудесен 
стил, който съчетава новото със старото.
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Прасенце касичка 

Спестяването на ресурси помага да напълним прасенцето

Ще забележите икономисаните средства скоро след като се откажете от закупуването на потреби-
телски стоки за лична употреба и модата на продуктите за еднократна употреба и подкрепите пов-
торното използване и рециклирането, разумното пазаруване и намаляването на консумацията на 
вода и енергия. Защо не инвестирате спестените пари в трайни качествени продукти, които ще ви  
радват с години? 

Домашна теглилка  

Претегляте ли въздействието на закупуваните от вас продукти върху околната среда? 

Ако все още не сте започнали да правите това, помислете дали вашите решения за покупки са устой-
чиви. Имате ли нужда от нещо ново, или бихте могли да закупите използван или възстановен про-
дукт? Имате ли нужда да притежавате собствен продукт, или бихте могли да го наемете или да го 
споделите с другиго, като по този начин спестите разходи за поддръжка и експлоатация. Съвмест-
ното ползване на автомобил, наемът на инструменти и оборудване, наемът на стоки за бита, както 
и ползването на официално облекло под наем са по-устойчиви решения отколкото закупуването на 
собствени вещи. Също така, ако в дома ви има бебе, обмисляли ли сте да използвате пелени и кър-
пички за многократна употреба? С тях ще спестите пари в дългосрочен план, изработени са от инте-
ресни десени, а могат и да се продадат отново. Друго решение е да проверите дали във вашия 
район има фирми, които почистват, вземат и доставят такива продукти за многократна употреба. В 
зависимост от мястото, където живеете, ако избягвате продуктите за еднократна употреба, можете 
също да предотвратите създаването на тонове ненужни отпадъци, които отиват в депа и отделят 
вредни метанови емисии. Информирайте се за рециклиращата икономика и обсъдете проблемите с 
вашите приятели и семейство. 

Зелена икономика 

В основата на „зелената“ – или „рециклиращата“ – икономика стои начинът, по който произвеж-
даме, купуваме и потребяваме. Целта е да се премахнат отпадъците и да се извлече възможно 
най-много от ценните суровини, които добиваме. Вместо да използваме продукти с кратък 
живот, които изхвърляме, когато вече не са ни нужни или се счупят, зелената икономика ще 
подкрепя продуктите, които лесно могат да бъдат ремонтирани, да се използват повторно, да 
се демонтират, рециклират или компостират, свеждайки отпадъците до минимум и отнасяйки 
се с уважение към ограничените природни ресурси. 
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 Портфейл

Пилеете ли пари ненужно?

Вземането на мерки за избягване на пилеенето на храна, енергия и вода, ще ви помогне да спестите пари, 
които ще можете да похарчите за това, което наистина обичате. Ако всички ние предприемем такива 
действия, това също така ще помогне да запазим нашата красива природна среда и да избегнем разхо-
дите за почистване, които трябва да бъдат направени заради отпадъците и увредените екосистеми.  

Играчка динозавър

Ще изчезне ли някога потреблението, което създава отпадъци? 

В зелената – или рециклираща – икономика ще бъдем ползватели, а не потребители. Продуктите ще бъдат 
произвеждани така, че да бъдат трайни, а след това да се използват повторно и да се преправят. Ще се 
използват биологични материали, които безопасно могат да бъдат върнати в природата, както и възоб-
новяеми енергийни източници. Нищо не се губи, всичко се трансформира и количеството на отпадъците 
се свежда до нула. Информирайте се за рециклиращата икономика. Това е един вълнуващ и динамичен 
модел, който взема предвид ограничените природните ресурси на нашата планета. Той ще изисква и нови 
умения и нови идеи във всички промишлени сектори. Станете част от бъдещето, а не от миналото. 
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