
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЯТА ЗЕЛЕНА ИДЕЯ 
(есе) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

от Йордан Милков Джамбазов, 22 год. 

гр. Павликени  



Живеем във динамични времена. Времена на огромен поток от информация. 

Времена на ежедневен стрес и напрежение. Времена на икономически бум и криза. 

Времена на консуматорско общество. В тези времена, като че ли, зелената идея е едно 

от последните неща, за които се сещаме, а още по-малко сме ангажирани със. И как 

иначе, щом единственото зелено нещо, което знаем и за което мислим, са доларите. 

Може ли това поведение, мислене и като цяло начин на живот, да се променят и да 

станат по-зелени? Според мен категорично ДА. Промяната трябва да дойде от всеки 

един от нас, колкото и малко и незначително да ни се струва това на фона на целия 

свят.  

 

Още преди векове един от най-великите икономисти, Адам Смит, е дефинирал 

„Принцип на невидимата ръка”. Според него, човек е воден единствено и само от своя 

егоистичен интерес. Той го води като невидима ръка. Според мен, това е и ключът към 

един по-добър, по-устойчив и като цяло по-зелен свят. Всеки един от нас трябва да 

усети „ползата” от това, била тя пряка или косвена. А такава полза има.  

 

Сега е на мода да се говори за корпоративна социална отговорност, за ангажираност на 

правителствата с екологичните проблеми, за Протокола от Киото, за търговия с 

въглеродни емисии и какво ли още не. Свидетели сме на това как всички се фокусират 

върху проблема, а трябва да се фокусираме върху възможните решения, тъй като за 

всички е ясно, че проблем има. Озоновата дупка няма да се затвори, ако продължаваме 

да произвеждаме по същия начин, но си въведем въглеродни емисии и си ги търгуваме 

един на друг. Те са един вид „папска индулгенция” и не решават проблема.  

 

„Големите”, обаче, в момента нямат интерес. Ключът е във всички нас, защото те 

задоволяват нашите нужди и желания и от това имат печалба. Ние зависим от тях, но 

техните печалби зависят само от нас. С нашето поведение, ние можем да направим 

така, че всеки да има интерес. Ако започнем с малките неща, постепенно ще постигнем 

голямата цел, а именно един по-зелен свят. 

 

Когато се стремим да ползваме по-малко електричество, ние ще започнем да търсим 

уреди и технологии, които консумират по-малко. Така ще се стимулират компаниите, 

които произвеждат такива, а всички други ще се принудят или да променят политиката 

си или да фалират. Когато започнем да караме по-икономични коли и такива, които 

замърсяват по-малко, производителите на всички други коли ще трябва да отговорят на 

търсенето на пазара или да фалират. Когато си купуваме само вестници, списания и 

книги от рециклирана хартия и опаковани в еко опаковки, които се разграждат, 

издателите ще трябва да се съобразят с това или са обречени на фалит. Има редица 

подобни примери. Правейки това, ние засягаме интереса на производителите, те от своя 

страна засягат интереса на доставчиците и т.н.  

 

Живеем във века на информацията. Всеки от нас може да провери в Интернет всичко, 

което го интересува. Ако всеки от нас, използва продуктите и услугите на фирми и 

хора, които са отговорни към природата, всеки който не е, е обречен. Всеки може да се 



информира и за екологичните проблеми и начините за справяне с тях. Всеки може да 

започне да използва „зелени” стоки и услуги, защото те вече се предлагат масово. Ние 

нямаме оправданията на предишните поколения. Живеем в свят, в който потребителят е 

цар. Той може и да не го осъзнава, но производителите са наясно с това положение. Те 

се стремят да ни угодят по всякакьв начин, само и само, за да не отидем при 

конкурента. Защо да не използваме това и да не ги накараме да бъдат по-зелени? 

 

XXI в. е векът и на технологиите. Сега е много по-лесно да се произвежда енергия от 

възобновяеми енергийни източници. Много по-лесно е да получим информация, кой е 

екологично отговорен. Много по-лесно е да използваме електронна поща вместо да 

пращаме всичко на хартия. Много по-лесно е да комуникираме и обсъждаме 

проблемите и техните решения. Много по-лесно е да се получи финансиране за 

осъществяването на даден зелен проект. 

 

Нещата бавно потръгват. Все повече се строят вятърни електроцентрали, използват се 

соларни панели. Дори ЕС прие директива за електрическите крушки. Използват се 

рециклирани материали, безжични технологии. Появяват се масови коли с хибридни 

двигатели. Четат се електронни книги, като заместители на хартиените. Мобилните 

оператори насърчават отказа от хартиени фактури. Строят се „зелени” сгради, дори има 

проекти за такива градове.  

 

Световната икономическа криза ни показа, че живеем в един глобален свят, в който 

всеки е свързан със всеки. Никой не може да избяга от „ефекта на пеперудата”. В това 

се състои и моята зелена идея. Всички знаем и за синергичния ефект, според който 

ефектът на цялото е по-голям от ефекта на отделните му части. Ако всеки от нас стане 

по-зелен, то заедно можем да направим цялата планета зелена. Нека не чакаме друг да 

ни реши проблема, а още сега да дадем пример на бъдещите поколения и да ги гледаме 

с високо вдигната глава, а не да се оправдаваме оплакваме.  

 

И ако всеки от нас е една пеперуда, кой може да ни спре да стартираме зелената вълна? 


