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Какво е устойчив начин на живот?

Човек

Околна среда 

Икономика

Социални

отношения/ 

Общество
Устойчивост на … 



5-те принципа на нулевия отпадък

Refuse/Откажи това, 

от което нямаш нужда.

Reduce/Намали това, 

от което наистина имаш

нужда.

Reuse/Използвай 

повторно, поправи, 

подари или продай. 

Използвай продукти за 

многократна употреба.

Recycle/Рециклирай:
Изхвърляй разделно 

боклука си. Каквото не 

можеш да откажеш, 

намалиш или използваш 

повторно – рециклирай!

Rot/Компостирай:
Компостирай вкъщи или се 

присъедини към обществен 

компостер в квартала.

Възможна ли е мисията „живот без отпадък“?



Refuse/ Откажи 

Свръхконсумацията е сред основните замърсители на околната среда. 

 Сламка в ресторанта, найлонова торбичка в магазина или 
промоционална листовка – всичко е от значение. 

 От какво наистина имаме нужда? 



Reduce/ Намали

 Започнете да използвате по-малко от нещата, които
използвате ежедневно

 Четете внимателно етикетите на продуктите, които
използвате

 Намалете пластмасовите бутилки за вода

 Не купувайте нещата само, защото са намалени и евтини

 Купувайте само толкова, колкото ви е нужно

 Мода – „fast fashion”. Заложете на естествени материали!



̴100 кг храна изхвърля 
всяко домакинство в 
България за една 
година*

Над 2500 л вода за 
необходими за 
производството на 
една единствена 
памучна тениска 

Всеки ден 35 
тона боклук се 
озовава в 
океана

Всяка минута се 
купуват 1 милион 
пластмасови 
бутилки

Само 20% от 
текстила се 
рециклира, 
останалото отива 
на сметището

Европейците произвеждат средно по 
31 кг пластмасови отпадъци
годишно на глава от населението



Reuse/ Използвай повторно

 Когато е възможно пазарувайте без опаковки, 
насипно

 Консервите и бурканите се рециклират безброй
пъти, НО …

 Текстилна торба за пазар

 Продайте, подарете или дарете

 Продукти за многократна употреба и с по-високо
качество



Recycle/ Рециклирай



Recycle/ Рециклирай

Рециклиране на пластмаса - митове и факти | АПЕЕ (apee.bg)

https://apee.bg/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0/


Rot/ Компостирай



Видове компостер

С или без кислород 

(аеробни или анаеробни) 

- В зависимост от това с 

колко място разполагаме и 

какъв краен продукт 

искаме – почва, газ (от 

топлината)



Какво е „Greenwashing“?

Действия на големите компании, производителите, които 
карат хората да вярват, че фирмата прави повече за опазването 
на околната среда, отколкото в действителност осъществява.



Примери от МЕТРО

People /за хората/ Planet /за планетата/ Product /за продуките/

Комитет за устойчиво развитие Планиране на логистиката за по-

малко емисии

Устойчив улов и устойчив добив 

на продуктите

Обучения (MSLP, Wellbeing) Контейнери за текстил на 

паркингите 

Намаляване на пластмасата за 

опаковки 

Лекции със специалисти (за 

психично здраве, за здравословно 

хранене)

Разделно събиране на боклука в 

офиса

По-малко сол, по-малко захар, 

по-малко глутамати

Състезания между служители, 

за да информираме по забавен 

начин

Кафене без пластмаса (всеки 

нов служител получава чаша)

Растителни заместители на 

месото

Обучение „Моят устойчив 

ресторант“

Филтриращи машини за вода Даряване на продукти за 

производство на храна за кучета 

и котки

„Капачки за бъдеще“ Събиране на мазнини за 

производство на биогориво 

Компостируеми продукти за 

еднократна употреба 

Соларни панели Приемане на стари батерии и 

акумулатори 

Зарядни за ел. коли на всеки 

паркинг 

Енергоспестяващи хладилници 



Примери от домакинството

В кухнята В банята В ежедневието

Салфетки и дом. хартия от плат Бамбукови или многократни 

клечки за уши

Съхраняване на данни – emails, 

clouds. Реклами ** 

Восъчни кърпи Тампони за почистване на 

лице/ грим

Чаши, бутилки, сламки, 

прибори 

Гъба луфа (+ за баня), дървена 

четка за чинии

Разградими мокри кърпички 

(при тоалетната хартия)

Гасене на лампи, електрически 

вампири, sleep mode

Кутии за храна + замразяване, 

форми за лед 

Наливни препарати и 

концентрати

Стикер за отказ от реклами в 

пощата 

Цедка за чай, капсула за кафе, 

щипка за опаковане 

Твърд шампоан Чешмяна вода*

Силиконова подложка за 

печене 

Сапун вместо душ гел Купуване и опаковане на 

подаръци, цветя в саксия

Готвена на бульони от 

остатъци, 

Чипс от обелки, ядково мляко и 

бисквити

При пътуване – малки шишенца, 

а не хотелски

Торби за пазаруване + за 

плодове и зеленчуци

Силиконови капаци Паста за зъби, таблетки за 

зъби, разградим конец, 

бамбукова четка 

Двустранно принтиране 



Полезна информация

 Блог https://thriftsheep.com/

 Подкаст: https://thriftsheep.com/category/podcast-episodes/

 Blagichka Zero waste – Първият ресторант с нулев отпадък в България: https://blagichka.com/

 10 книги за малки и големи деца: https://thriftsheep.com/2021/11/16/10-eco-kids-books/

 Информация за видовете пластмаса: 
https://ecofenix.net/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0/

 Къде и как да изхвърляме различните видове отпадъци? КАК И КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛЯМЕ РАЗДЕЛНО 
ОТПАДЪЦИТЕ – Sofia NoWaste Map

 Въпроси и отговори  за рециклирането: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (FAQ) – Sofia NoWaste Map

 Често задавани въпроси за рециклирането: https://waste.sofia.bg/faq/

 Компостиране:  http://koren.bg/ ShareWaste app

 Подробно за компостирането вкъщи: ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ НА ТЕРАСАТА СТЪПКА ПО СТЪПКА -
Thrift Sheep

 Чешмите на България: https://zerowastesofia.com/watermap/?fbclid=IwAR1x--
TgI15BqO0IegYsHgrLRVIBMjop11iToo5YFzgBfj0YQADxhVC1pHc

 https://www.zerowastebulgaria.org/

 https://zerowastesofia.com/

 https://zerowavebg.com/bg/

 Нов сайт, обединяващ идеи и проекти за устойчив живот: https://zido.club/

 Eco partners app – сканиране на баркодове, за да знаем къде да изхвърлим всеки отпадък 

https://thriftsheep.com/
https://thriftsheep.com/category/podcast-episodes/
https://blagichka.com/
https://thriftsheep.com/2021/11/16/10-eco-kids-books/
https://ecofenix.net/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0/
https://waste.sofia.bg/information/
https://waste.sofia.bg/faq/
https://waste.sofia.bg/faq/
http://koren.bg/
https://thriftsheep.com/2021/05/16/composting-at-home/
https://zerowastesofia.com/watermap/?fbclid=IwAR1x--TgI15BqO0IegYsHgrLRVIBMjop11iToo5YFzgBfj0YQADxhVC1pHc
https://www.zerowastebulgaria.org/
https://zerowastesofia.com/
https://zerowavebg.com/bg/
https://zido.club/


Зелено weekend предизвикателство

 Опитайте:

- Да отделите боклука, който сте  събрали през 

уикенда

- Да го изхвърлите разделно

- Да не използвате пластмаса за еднократна 

употреба

- Да включите някой от семейството или приятел в 

предизвикателството



Recycle/ Рециклирай

Полиетилентерефталат

Бутилки, кутии за храна 
Само за еднократна 

употреба, рециклира се най-

често.

Полиетилен с висока 

плътност

Домакинси препарати, 

козметика, мляко 
Рециклират се и могат да се 

използват многократно.

Полипропилен 

Дрехи, капачки, мебели, 

медицински изделия, 

въжета, авто части
Рециклират се, но по-рядко, 

защото е скъпо. Могат да се 

използват многократно.

Полиетилен с ниска 

плътност

Найлонови торбички, опа-

ковани хляб и зеленчуци
Рядко се рециклира, защото е 

много мек материал и води до 

повреда на машините.

Поливинилхлорид

Тръби, подове, изолация, 

играчки 
Рециклира се трудно, сериозна

заплаха за околната среда и 

здравето. В никакъв случай не 

бива да се нагрява, тъй като

отделя вредни вещества.

Полистирен /стиропор/

Контейнери за храна, прибори за 

еднократна употреба, чаши за кафе
Рядко се рециклира, тъй като заема

много място, но е изключително лек 

материал. Създава сериозни проблеми за 

околната среда. Не бива да се нагрява.

Други 

Смес от различни видове

пластмаса
Почти никога не се 

рециклира. Избягвайте

максимално употребата. 

Какъв вид пластмаса използваме и какво да правим с нея - Еко Феникс | Управление на 

отпадъците (ecofenix.net)

https://ecofenix.net/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0/


Видове компостиране 



Особености на компостните съдове 



Фактори при процеса на компостиране



Избор на подходящ съд 

ПОДХОДЯЩ Е ТОЗИ СЪД, КОЙТО Е 
ИЗБРАН СПОРЕД ДОМАКИНСТВОТО И 
УСЛОВИЯТА НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА 
СРЕДА



Процес на компостиране  



Благодаря ви за 
вниманието!


