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Промяната на навиците е ключът! 
Намалявай, поправяй, използвай за друго, 

рециклирай, погледни света с нови очи. 

Така ще спестиш пари, ще намалиш 

замърсяването на планетата и изчерпването 

на природните й ресурси. 

За един по-добър свят! 

 

Когато избягваме да правим боклук не е нужно да се притесняваме за 

изхвърлянето или рециклирането му по-късно. Промяната на навиците е ключът 

– мислете за начини, по които можете да намалите отпадъците си, когато 

пазарувате, работите и се забавлявате.  

Често изхвърляме неща, защото смятаме, че са стари, повредени, 

изхабени или просто, защото не са ни нужни. Замислял ли си се колко дълго 

този отпадък ще остане в околната среда?  

 Не замърсявай – не изхвърляй нищо извън определените места.  

 Старите дрехи и играчки можеш да предложиш в благотворителни 

акции – така те ще могат да се използват от хора, които имат по-голяма нужда от 

тях, вместо да отидат на буклука. 

 Поправяй онова, което може да бъде поправено, вместо да го 

изхвърляш. Използвай за друго, ако не можеш да поправяш. 

 Откажи се от найлоновите торбички при пазаруване. И без това се 

късат още на изхода на магазина. Ползваме ги за половин час, а се разграждат за 

половин век! 

 Събирай разделно хартията, стъклото и пластмасата.  Това 

спестява суровини, но така също и намалява отпадъците, които изхвърляме в 

природата. 

 Хранителните и градински отпадъци, могат да се преработят в 

компост - органична тор, която може да ползваш за подхранване на зеленчуци и 

плодни дръвчета. Напълно безвреден е, за разлика от изкуствените торове. 

      Върни се малко назад към позабравения, но практичен, 

уютен и изпълнен с любов свят на нашите предци! Съчетай 

модерните технологии с прагматизма! Нека създадем един 

по-добър свят - за теб и мен, за семействата и приятелите ни, 

за потомците, за всички. Свят, в който има място и ресурси за 

всички. 


