
Преди 20 години имах щастието за пръв път да се насладя на това, което хората винаги 

са приемали за даденост – въздуха, водата, храната, красивата природа, която все по-

често виждам  само по време на отпуските си или на снимки. Изминаха още 20 години, 

в които аз също приемах тези неща за даденост, без да се замислям, че преди въздухът 

и водата бяха по-чисти, храната – по-близка до природната, а красивите природни 

картини бяха по-честа гледка от сегашното ми обкражение от асфалт и боклуци. Не бях 

се замислила, че след още 20 години моето дете може да няма щастието да се наслади 

на глътки от чист въздух и вода, на храна, идваща от природата, или да се покатери на 

някое дърво.  Живеех напълно без да се замислям за тези факти, сякаш те нямат нищо 

общо с мен, автоматично, бидейки консуматор като всички останали, които виждах 

около мен. 

Преди една година се случи нещо, което ме пробуди от удобната ми летаргия. Нещо, 

което отключи с пълна сила стаените у мен възмущение и мъка от ставащото със света, 

за което досега си бях затваряла очите.  За пръв път в живота си се почувствах толкова 

щастлива и окрилена, защото осъзнах, че мога, дори и с нещо дребно, да допринеса за 

една голяма промяна в света. Почувствах се изпълнена с надежда за бъдещето. 

Тази надежда дойде за мен най-неочаквано, докато се бях наредила на обичайната 

дълга опашка на каса в магазин „Фантастико” в Студентски град. Пред мен своя ред 

чакаше млад мъж, който държеше платнена торбичка. Докато прибираше покупките си 

в нея, дойде моят ред и касиерката ме попита дали ще желая торбичка, имайки 

предивид стандартните найлонови пликчета в супермаркетите. Вместо автоматичния 

отговор „да”, който използвах в такива случаи, този път се замислих за момент. Пред 

очите ми за секунди преминаха картини на точно такива шарени, найлонови торбички, 

летящи из софийските улици, преливащи от контейнерите, „красящи” полянките зад 

блоковете, или накичени като коледна „украса”, която наблюдавах в поразяващи 

количества при едно пътуване с влак от София към Кюстендил. И се замислих, че имам 

алтернатива на възможността да ползвам найлонова торбичка само, за да си занеса 

покупките до вкъщи, а после въпросната торбичка да се натрупа към и без това 

изобилстващия боклук и да се разгражда 200 години! Мъжът до мен тъкмо беше 

прибрал всичките си покупки в платнената си торбичка, когато се обърнах към него и 

го попитах: „Случайно да имате още една от тези”? Той се усмихна и то по-начин, 

който за моя изненада не изразяваше никакво учудване, и извади още една с думите: 

„Разбира се, винаги си нося и други, в случай, че още хора около мен осъзнаят смисъла 

да се възползват от тях”. От този момент нататък, платнената торбичка е винаги с мен. 

Мъжът, който ми я даде, също. 

Но написаното от мен не е любовна история, а е споделяне за живота – този на нашето 

поколение, на децата ни, на внуците, на техните внуци... Живот, който може да 

съществува и да бъде прекрасен или може постепенно да става все по-труден и да 

изчезне.  А това зависи до голяма степен от всеки от нас – дали ще запали колата си или 

ще отиде пеш или с колело, дали ще пазарува с платнена или всеки път ще ползва 

различни найлонови торбички, дали ще спре водата, когато не му е необходима и дали 

ще си изключи компютъра, зарядното и gsm-а, когато не ги ползва. Множество подобни 

дребни на пръв поглед действия определят качеството и продъжителността на живота 

на човечеството. Моята първа стъпка в името на живота беше, че за 2 години спестих 



на природата около 500 найлонови торбички, без това да ми коства никакво усилие или 

неудобство. И продължих със следващите стъпки. 

Не съм си мислела за героични спасявания на планетата чрез радикални мерки. Нямах 

амбициите да се включвам в глобални проекти на природозащитни организации и да 

посвещавам живота си на подобни каузи, инрересите ми бяха в друга насока. Но 

случката в супермаркета ми отвори очите за факта, че мога да  внеса незначителни 

промени в ежедневието си, така че да не влошавам излишно качеството на средата, в 

която живея и която ще завещая и на поколенията си.  

Като начало внесох постепенни промени в бита си – започнах да събирам боклука 

разделно, да се опитвам да се храня максимално природосъобразно, да ограничавам 

химичните вещества, които използвам за почистване и да ги заменям с естествени 

заместители или поне с максимално безвредни синтетични вещества. До голяма степен 

замених колата с ходене и карането на колело, когато времето е хубаво – така се пести 

и много време в софийските задръствания. Отказах се от хартиените фактури, започнах 

да пия вода само от стъклени бутилки, да изключвам електрическите уреди, когато не 

ги използвам, да спирам течащата вода в моментите, в които не ми е необходима и да 

се къпя с мъжа ми, за да пестим вода, а и за да прекраме малко повече време заедно в 

натовареното ни ежедневие. 

Винаги съм се вълнувала от съвременните технологии, а след случката в магазина, 

интересът ми се насочи в частност към новите „зелени” технологии. Вдъхновена съм от 

факта, че в цял свят активно се разработват множество подобни иновации и все повече 

социално отговорни фирми, каквато е и Леново, инвестират значима част от средствата 

и усилията си именно в такава насока. Използването на по-безвредни и лесно 

разграждаеми материали,  различните методи за пестене на енергия и добиването й чрез 

слънчеви панели, са характеристики на новите технологии, които поставям пред всички 

други техни евентуални предимства. Луксозните марки в света сякаш все повече се 

стремят да са „зелени”, осъзнавайки какво невероятно предимство пред конкурентите е 

това в замърсения ни свят, в който ресурсите стават все по-явно недостатъчни. По мои 

наблюдения се увеличава броя на фирмите, които се ориентират към използването на 

екологични и енергоспестяващи материали  в производството на мобилни телефони, 

телевизори, компютърни монитори, настолни компютри и преносими компютри и 

именно към подобни фирми ще се ориентира моя избор като потребител, както и 

изборът на доста млади хора, които познавам. 

Със сигурност навярно най-трудната, но й най-отговорна задача на човечеството е да 

намери баланса между запазването и повишаването на настоящия си стандарт на живот 

и запазването на ограничените ресурси на планета. Нужни са и индивидуална 

отговорност от страна на всеки човек, и социална отговорност от страна на компаниите. 

При всички случаи, тя стои и пред нас самите, и пред тези, които ще дойдат след нас. С 

мъжа ми изпълнихме част от отговорността към бъдещото си поколение - засадихме 

едно дърво пред дома си – то ще отдели достатъчно кислород, нужен за цял един 

човешки живот. 
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