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Текст: Повсеместно в нашето ежедневие се стремим да направим живота си 

по-лесен, като под това подразбираме кола или две за семейство, пазаруване 

или приготвяне на храна за работа или за училище в еднократни торбички или 

контейнери за еднократна употреба, вода в пластмасови бутилки, използване на 

всякакви химични почистващи препарати. И какво ли още не, с което мислим, че 

улесняваме забързаното си ежедневие.  В резултат – препълнени контейнери за 

смет с найлонови торбички и всякакви вредни отпадъци.  И се превръщаме 

постепенно в потребители, които не осъзнават или просто подминават вредните 

последствия от действията си. А е време да осъзнаем дългосрочните последици 

от нашите действия за природата, за нашите деца. Да направим възможното, 

което зависи от нас, от нашата безотговорна консумация и да не живеем под 

мотото „След нас и потоп“. 



 

Какво може всеки един от нас да направи? Ясно е , че рециклирането не може 

да реши проблемите със замърсяването на земята и водата в природата. 

Непрекъснато гледаме репортажи как пластмасови отпадъци продължават да 

засипват реки, океани и морета. Гледаме, но удобно за нас пропускаме край 

ушите си такава информация, защото си мислим, че всичко се случва някъде 

далече от нас. А стъпките са прости.  Първо – да преминем от торбички и бутилки 

за еднократна, към такива за многократна употреба и да не забравяме да ги 

носим със себе си. После, вместо найлоновите торбички за пазаруване – торби 

от плат или плетени за многократна употреба. Микрофибърните кърпи с лекота 

заменят хартиените при забърсване на всичко у дома. Може да си направим 

компост. Може да разучим ползите за нашето здраве от дивите растения, при 

нашите разходки или преходи в планината. Все по-често трябва да се дискутира 

с децата въпроса за нулеви отпадъци у дома. Терминът „нулеви отпадъци“винаги 

се явява при домакинствата, които търсят алтернативи на ежедневното си 

домакинство с цел стъпка по стъпка да намаляват боклука. 

 

Преходът към живот без отпадъци  ще протича по-гладко, ако не прекаляваме и 

поддържаме баланс. Мнозина осъзнават, че стремежът им да преминат към 

устойчив живот без отпадъци, отнема твърде много време. И сякаш не се вписва 

в социалните норми, което го прави неефективно. Пълното изхвърляне на боклука 

от ежедневието е дългосрочен проект. Той ще се реализира, ако е не някаква 

фантазия, а достатъчно реалистичен и се вписва в условията на ежедневието. И 

в стремежа си да сведем боклука у дома до нищо, не бива да изпадаме в 

крайности. Рециклирането не бива да се изоставя. И за един сравнително кратък 

период животът без отпадъци може да стане достъпен, прост и приятен. 

 

И тогава вече няма да говорим само за това, че сме изпълнили своя дълг като 

обитатели на тази земя, но и за това, че водим здравословен начин на живот, 

който пък спестява време и пари. Трябва да проумеем, че отхвърлянето на 

отпадъците не е лишение.Това наистина е предизвикателство за съвременния 

човек. Трябва да разберем и запомним, че личните усилия на всеки един от нас 

са важни, а всички заедно можем да променим много. Да запазим природните 

ресурси, които са на изчерпване. Да подпомогнем икономиката, която е в 

колапс. Да пазим здравето – нашето , на децата ни, на околните. Здравето на 

хората, което безпрецедентно е отслабнало. 

 

Защо, например, да купуваме храни с много „е-та“ и опасни химикали, от които 

здравето ни страда? Защо найлонови торбички и пластмасови бутилки, кутии, 

чаши  и т.н., ако екологично и здравословно е да ги заменим с икономични, 

безопасни и практични стоманени или стъклени бутилки, кутии и чаши за 

многократна употреба. В крайна сметка, нашият избор определя определени 

производства и създава търсенето им. Нашите ежедневни решения, нашето 

потребление определят какъв ще бъде света около нас. От нас зависи да го 

спасим или да го унищожим. 
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Текст: Рециклирането вече е голяма и важна част от нашето ежедневие. Както 

знаем този процес допринася за намаляване на количествата отпадъци и 

замърсяване на околната среда. Точно заради това, системата на Кока-Кола в 

България предприе още една голяма стъпка напред към визията си за "Свят без 

отпадъци", чрез поредното си нововъведение. Вече капачките на минерната вода 

са прикрепени към бутилката. По този начин Системата на Кока-Кола има за цел 

да гарантира, че повече капачки от бутилки ще се изхвърлят и рециклират заедно 

с пластмасовите бутилки. 

 

С това свое нововъведение от компанията се надяват да стимулират 

потребителите да събират разделно и да избегнат попадането на опаковки в 

природата. Новите капачки на минерална вода "Банкя" имат за цел значително 

да улеснят рециклирането на цялата опаковка. Процесът е изключително лесен - 

напитката се отваря, а капачката остава прикрепена, потребителят се освежава 

и наслаждава на напитката си, затваря бутилката и я рециклира заедно с 

капачката в най-близкия контейнер за разделно изхвърляне. 

 

Системата за отваряне на минерална вода "Банкя" е същата като при 

стандартна пластмасова бутилка, иновацията се състои в това, че пръстенът на 

бутилката държа капачката идеално прикрепена с помощта на езиче. Капачката 

остава прикрепена чрез защитния пръстен на бутилката, а езичето осигурява 

идеално отворено положение. Освен новия и удобен дизайн на капачките, 

минерална вода "Банкя" вече може да бъде открита и с нов етикет с напомнящо 

послание насочено към потребителите "Рециклирай без да отделяш капачката". 

Нововъведението е част и от продължаващия преход на Кока-Кола в цяла Европа 

към изпълнение на разпоредбите в Директивата на ЕС относно намаляване на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тази 

иновация е част и от стремежа на Кока-Кола към устойчиви опаковки и глобалния 

ангажимент на компанията до 2030 г. да събира и рециклира по една бутилка 

или кен за всяка продадена бутилка или кен. Друга основна цел на Системата 

на Кока-Кола е да постигне по-успешен и бърз напредък по отношение 

премахването на отпадъците от опаковки. 

 

В подготовката и разработката на тази иновация са вложени стотици часове 

работа и усилия от страна на компанията, които включват редица 

научноизследователски и развойни дейности, сътрудничество с доставчици и 

разбира се, потребителски тестове. Новите прикрепени капачки са тествани в 

лабораторията за изследване и развитие на опаковките на Кока-Кола в Брюксел, 

за да се потвърди, че те не само осигуряват значително по-голям комфорт на 

потребителите и предлагат практически, хигиенни и функционални предимства, 

но и затова, че отговарят на изискванията на регламента както на най-високите 

технически стандарти, така и на стандартите за безопасност. Дизайнът на 

капачката е проектиран така, че да направи по-интуитивно рециклирането на 

цялата опаковка заедно с прикрепената капачка. Обширните потребителски 

проучвания и тестове, проведени в цяла Европа, са помогнали на Системата на 

Кока-Кола да определи и разработи предпочитано потребителско решение. 

 



Това не е първото иновативно решение на Системата на Кока-Кола, в подкрепа 

на основната визия на компанията за "Свят без отпадъци", със сигурност няма да 

е и последното. Кока-Кола обяви, че поема един допълнителен и нов амбициозен 

ангажимент, а именно да увеличи значително използването на опаковки за 

многократна употреба. Според компанията, увеличаването на използваните 

опаковки за многократна употреба ще осигури добавена стойност за 

потребителите. Чрез увеличаване на използването на опаковки за многократна 

употреба, компанията има за цел допълнително да насърчи и кръговата 

икономика, тъй като опаковките за многократно пълнене имат високи нива на 

събиране и с нисък въглероден отпечатък, тъй като събирането е вградено в 

модела за доставка на напитки. 
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Текст: Над 70 кубика отпадъци, събрани при разчистването на незаконни 

сметища в Марково и извозени с камиони. 

 

Тоалетна чиния, мивка, гуми, дограми, дивани, кинескопни телевозори, кутии с 

кисело зеле, буркани с нещо, балатум, велтер, плочки, огнеопорни тухли, 

шишета, хладилник, чайник, пуловер, няколкоко коли на части- екстериор и 

интериор и много други отпадъци събраха доброволците от селото и 

сдруженията „Моето село Марково“ и „BG бъди активен“, които организираха 

акцията по почистване този уикенд. 

 

„Но най-вече почистихме малко от простотията и безхаберието на хората, които 

съзнателно са превърнали в бунище, иначе красиви места“, допълват 

участниците. 

 

Още преди около месец от кметството в Марково разказаха за 

нерегламентираните сметища, които се заформят край селото. Тогава 

кметицата Десислава Терзиева заяви, че ще има редовни акции по разчистване. 

 

  

 

 


