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Скъпи приятели,

в навечерието на Рождество Христово сме! Като за 
такъв светъл празник и нашите благопожелания към 
всички вас и вашите близки са озарени от радост и 
топлина! Затова и решението ни тази година е да 
отправим сърдечните си поздрави за Коледа и Нова 
година по един по-различен и дори ангажиращ ви 
начин :)

В начало на декември, с нашите млади приятели 
от студентските клубове Uneco в СУ „Св. Климент 
Охридски“, София, и Еко Клуб УНСС към УНСС, София 
събрахме в конкурс „Моята зелена Коледа“ идеите 
и обещанията на ученици и младежи за това как 
можем да посрещнем празниците без да забравяме 
в суетата около подготовката им и за природата! 
Ученици и (завършили) студенти споделиха какво 
правят, ще направят или пожелават всички да 
правим, за да бъде празникът ни по-хармоничен и 
истински! 

Нашият подарък и пожелания към вас е това 
сборниче с идеите, усмивките и надеждите, които 
то носи! 

Бъдете здрави и щастливи и не забравяйте, че 
здравето и щастието ни неизменно зависят от 
това какво и как правим не само в отношенията си 
с другите хора, но и със света, в който живеем! В 
цялата му сложност и простота :)

Затова – обещайте си и случвайте това, което 
ще срещнете в нашата необичайна празнична 
„картичка-сборник“!

За прекрасните рисунки сме благодарни на 
младите ни приятели от 3. „а“ клас в 126. ОУ в 
София – Хари, Илияна, Мартин Ангов, Мартин Х., 
Симона  Чавдарова, Ромина Вутова, Паола Рабова, 
Лора М., Димитър  Петров и Антоан“

Весели и снежнобели празници!

Любомира Колчева, фондация „ЕкоОбщност“
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Наскоро чух един мъдър дядо Коледа да 
казва: „Без планета няма Коледа“. 

Уважаеми читателю, пред теб стои 
един малък, но изключително ценен 
коледен подарък. Той е подходящ за 
всеки, който се интересува какво 
може да направи, за да запази своята 
Коледа такава, каквато винаги е била и 
каквато трябва да бъде – бяла, снежна 
и красива. Този подарък бе сътворен за 
теб от цял куп Коледни джуджета – 
участниците в нашия Коледен конкурс  – 
ученици и студенти от цяла България. 

Имах удоволствието да прочета 
техните разкази за всичко онова, 
чрез което те помагат за запазване 
на Коледната традиция, съчетавайки 
го с нежна грижа за природата. Бях 
много радостна да видя как вместо с 
голи пожелания, всички се включиха 
с изключителни ценни и полезни 
практики, които са приложими 
именно тук – в нашия град, в нашата 
страна, в момента. И така нашият 
сборник стана богат на идеи за хора 
от всякакви възрасти, а разказите 
в приятен лирично-хумористичен 
стил се четат леко и приятно! Без 
да назидават, споделят ценен опит, 
който е събран в тази малка книжка 
и може да ти даде безброй идеи 
за всякакви очаквани и неочаквани 
ситуации. Затова без повече да те 
бавя, ти пожелавам приятно четене и 
весела Коледа!

Мария Топчиева, Еко Клуб УНСС – София
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I място
Христина Димитрова, 31 год.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Чешка филология

Моята студентска зелена Коледа 
Налага се да прелетя от София до Германия, за да бъда с майка си и сестричката 
си. Емисиите ще са много, затова целогодишно ще съм виновна и в покаяние ще 
преследвам всички хартийчици вкъщи и при приятеля ми, и лично ще ги нося за 
рециклиране. Също така отделям пластмасови отпадъци, метални и стъклени. (И 
ако някъде липсват такива кофи, нося боклуците със себе си до първия наличен 
разделен контейнер. Последният пример беше Петербург – София. Пластмасовите 
капачки събирам за социални каузи, а металните от буркани ползвам като подлож-
ки на саксийчета.)

Няма да пътувам с личния си джет, понеже не е екологично. Ще ползвам масов 
транспорт. Самолетът ще е нискотарифен и не знам колко хора ще пътуваме, но 
сигурно ще е фрашкано с народ. Возилото би трябвало да е на керосин.

Ще празнуваме в къщата на семейството на майка ми, освен ако не ме изненадат, кое-
то ще означава, че в момента просто си измислям. Вярвам, че къщата е икономично 
проектирана и построена. Има си собствено парно, което никога не може да я отопли 
така, че да няма опасност да настина. Или просто им се свиди. Т.е. мислят за околната 
среда и наблягат на дебелите дрешки и вътрешното гориво, а не на парното.

Моят принос към трапезата ще е с петрички кивита и фермерски (гръцки) цитруси, 
за които други хора ще са се погрижили да не пътуват отдалече до България, но 
иначе е факт, че всичко ще прелети ~2000 км по ~права линия.

Понеже цитрусите ще са био, портокалите ще ползваме с корите за греяното вино 
в котлето с покапващ карамел от запален в ром захарен конус (ако конусът не изго-
ри качествено, майка ми ще го скрие от мъжа си да не го изхвърли, както направи 
една година, или просто ще му се скара, сакън да не го пипа, и ще си го слага в чая1). 
Иначе имам рецепта за веро от нетретирани портокалови кори. А корите на манда-
рините се сушат и се ползват в сладкиши. На баща ми (също в Германия) може да 
пратя уж нетретирани нефермерски мандарини, защото той няма да си играе да се 
възползва от обелките. Просто ще ги хвърли при органиката. 

Майка ми има компостер и ходи „да храни жу’отнити“. Бананови кори не слага, 
понеже мухлясвали. По същата причина не добавя пликчетата чай, макар да ѝ под-
сказах от други хора, че като разкъса пликчето, проблемът с мухлясването отпада. 
(Ето че и по точката за трапезата се отплеснах накъм отпадъците.)

Преди няколко години нарязах корите на биоцитрусите и ги накиснах в алкохол със 
захар за добавяне на течността към чай. Или при белене оформях цяла спирала, 
която, разстлана и изсушена, наподобява S, и се радвах известно време.

1    Същата година запазила в хладилника биоцитрусите от греяното вино, след няколко 
седмици ги пасирала барабар с корите и направила сладко. Никой не я е карал, но се 
получи забележително.
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За основната трапеза няма да имам принос, защото немската Коледа, за мой ужас, 
се състои от картофена салата и вурстчета. За по-малко лични „парникови“ газове 
смятам тавтологично да си закупя житни млека за пиене и ядене с мюсли.

И понеже нямам търпение да си споделя за отпадъците, ето! Като отида там, тайно 
преравям касетката с приготвени за изхвърляне по график стъкларии и прибирам 
неръждясалите и невмирисаните капачки. Някои извънредно симпатични мънички 
шишенца от таблетки си харесвам за съхраняване на дреболийки или на ароматни 
домашни захарни сиропи за подарък. Иначе с домашната разделна кофа трябва да 
внимавам и помня, понеже в Германия тетрапакът се хвърля в пластмасите, а не 
при хартията.

Да се върна на характеристиката на жилището – там не купуват бутилирана питей-
на вода, понеже къщата си има филтър и човек може да пие вода дори в банята. 
(В скоба: и не вони на хлор, а на ръждясали тръби – изобщо.) Обаче при баща ми 
купуват бутилирана вода, но не в туби (не знам дали се предлагат туби), а по 1,5 л. 
И се разнасят из къщи + понякога навън с 1,5 л вместо с 0,5 л… Но после отиват в 
супермаркета и на любимата ми пипкаща машина връщат бутилките, които си имат 
не символична амбалажна стойност.

Поради наличието на филтър, а и може би заради цялостна концепция на населено-
то място, водата при майка ми не е варовита и не се налага усилено използване на 
препарати против варовик. Например балсам за коса.

Ползва се миялна машина, но аз десет дни най-много веднъж ще дам в нея чаената 
си чаша, която ще ползвам постоянно. Иначе просто ще я изплаквам и ще си я крия, 
за да не ми я пъхат в машината без причина. От чаените пликчета ще отделям кар-
тоненото етикетче за рециклиране, а конците ще запазя за сърцевини на гривни. 
Събрала съм толкова много, че не им насмогвам, и от известно време всъщност 
прахосвам конци – хвърлям ги. Но там в Германия ще ги събирам за немска грив-
на. (Възможно е сестричката ми да си избере нови дрехи по време на празниците. 
Обикновено я моля да ми даде връвчиците от етикетите им. Памучните въженца 
смятам да се превърнат във фитили на пчелни свещи, ако някой организира такова 
творческо светло и топло ателие.)

Ще си изяждам и обирам всичко, за да се мият по-лесно чиниите. Големите съдове 
се мият ръчно с накисване.

Чешмите са с… въздушни балончета за икономисване на вода. Е, така пръска по-
вече, но после с кърпа леко се забърсва наоколо и няма нужда след време да се 
лъскат водни петна.

Важна подробност е, че в Германия същата храна се разваля много по-бавно зара-
ди различната микроб(иал)на среда. Т.е. няколко дни може да си държите спагети-
те и соса извън хладилника и нищо съществено няма да им се случи. Ще можете да 
си ги ядете, без да ги притопляте (ето защо немската държава процъфтява от ико-
номическа гледна точка). И маслото можете да си държите просто в шкафа, както 
в шотландските магазини яйцата не са в хладилни помещения и човек се чуди дали 
не се заражда и кипи живот вътре (дали като в тигана на котарака Феликс/Том няма 
да цъфне пиленце/патенце и няма да се окажете квачка).
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Общо взето, моята Коледа ще е комбинация от два вида Суйчук /суйчуклийски 
изпълнения мои и чужди. Или от габровско-суйчуклийски прояви на стиснатост и 
икономисване за по-малко банкови и въглеродни емисии. „Всичко“ се събира, за 
да може да се използва после, но трябва да се внимава немецът да не види и да не 
го засили към кофата. Друг немец би казал, че засилваме към кофата, за да подпо-
магаме рециклирането и суровините.

Като цяло, моята философия за доста нехранителни отпадъци е закодирана в ав-
торската ми картинка:
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Важна вметка е, че семки от авокадо не изхвърлям, освен ако не се развалят. 
Принципно се водят неподходящи за околната среда, особено когато са в голе-
ми количества, понеже са антибиотични. Отглеждам ги и ги подарявам или прода-
вам на благотворителни събития. Самите ядки си чакат покълването в самолетни 
пластмасови чашки, във всякакви други употребявани малки пластмасови съдчета, 
а дъната на кофички примерно от кисело мляко ползвам за подложки на саксийки.

Относно подаръците… не съм разточителна, понеже не разполагам с много банко-
ви емисии. Някои определени неща вече съм подготвила. Част от тях са от благот-
ворителни базари, включително книги втора употреба или ръчно правени работи 
от тукашни хора. Обичам да наблягам на хранителните подаръци и си ги помня с 
много по-наситени и топли чувства, отколкото разни предмети. Ако опаковам или 
получа опакован подарък, после старателно прибирам хартията/торбичката и я 
ползвам за нещо. Ако е красива и запазена, може да послужи за друг подарък или 
за обвиване на книга. За натъпкване в обувки. За застилане на куфар, ако е опасно 
ръбест отвътре като моя.

Храните, с които ще напълня куфара си на връщане, ще са главно био и по възмож-
ност немски, а не чуждоземски, за да не се разкарват наляво-надясно по глобуса. 
И няма да се изкуша да си купя намалена турска био червена леща, защото мога да 
си я купя и в България.

Да не пропусна да спомена елхата. При майка ми е изкуствена. Сглобява се от ав-
тентично изглеждащ скелет и пластмасови клонки, които са по калъп като истински 
и също толкова реално бодливи. На баща ми, който си купува отсечено дърво все-
ки път, за да му мирише, бих му казала, че край пластмасовата елха на майка ми 
можем да сложим етерична лампа с иглолистно масло и пак ще ни ухае. И после 
дръвчето няма да окапе. И няма да бъде скупчено за изхвърляне по график на опре-
делената за целта полянка. Но няма да му го кажа, понеже реакцията би била: „Хм, 
пластмасова елха – пф, глупости!“ и „Къде ще я държа цяла година нея елха?!“.

Понеже обичам да се вра тук-там дори дистанционно, ще напомня на приятеля 
ми да вземе при родителите си и печката им „нещата за горене“, на чийто пла-
мък да се радва, завит на топло, вместо да добави дръвце за огрев. „Нещата за 
горене“ са мазни хартии, парафин от свещи от рожден ден (одъртявам и са мно-
го), неядливи костилки, горящи черупки, сухи клонки от растенията ми, изсушени 
третирани цитрусови кори. Леко е досадно, но се събират целогодишно и се из-
возват за отоплителния сезон. Този абзац е донякъде в разрез с икономисването 
на въглеродни емисии.

Ако празнувах вкъщи в България, щях (както обикновено) да събера трохите и 
негодните за хора семенца, а и дори останалата по чиниите храна, и щях да сипя 
безмесните остатъци на едни определени гълъби, които се държат като прасен-
ца  – омитат всичко.

Ако бях на банкет някъде, щях в края му да обиколя масите и да обера пластмасо-
вите капачки за социалните каузи. Обикновено уловът е доволно съществен.

Ако бях на хотел, щях да кажа на камериерката: „Абе вие луда ли сте всеки ден да 
ми перете двете хавлии, включително неползвани, и всеки ден и на двете кошчета 
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да сменяте торбичките, дето само косата си пускам в едното?!?!“. (Но се намират 
и по-екологични хотели – забравят от предния наемател да изпразнят кошчето, а 
в шкафа или в някой ъгъл зад пердето остава топка чорапи за всеки случай, ако 
закъсаме. Също явно има безплатен фонд room service – в едно чекмедже открих 
почти пълно оборудване примерно солети и вафла, а в друго, няма да забравя, се 
намираха неразпечатани презервативи.)

В заключение ще кажа, че има един човек, който много-много не пести вода, до-
като мие съдове, понеже ако всички живущи в София пестели, язовир Искър щял 
да прелее. Надявам се да има начин да се аргументирате достатъчно ясно и кате-
горично против тази свръхналудничава идея, понеже години наред не мога да се 
справя с мързела да спира чешмата между чиниите. Колко човека са нужни за из-
миване на едни чинии? Двама. Единият мие, а другият спира и пуска водата. Дока-
то масово не се въведе крачно водоуправление или примерно с гласова команда 
към домакински компютър: „Готово, сапунисах ги! Дай сега, ама не вряла“. (Или 
докато не бъде закупена миялна, понеже чешма с фотоклетка вкъщи – абсурд.)
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II място
Александра Желязкова, 32 год.
Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Факултет по журналистика

Коледа е любим семеен празник, но за да бъде по-зелена не само на празника, 
трябва да мислим за света и природата около себе си. Затова и споделеното е 
нещо, което правим у дома не само за Коледа, а за да е по-зелен всеки наш ден.

Тази година ще е първата година, в която ще празнуваме с малкия ни син, който тък-
мо прохожда. Покрай него се научих много неща да обмислям и правя по-различно 
от облекчаващите младите майки храни, козметика и дрешки за малчуганите.

Сложих много рано на гърне Борето, не само за да се учи, ами и за да пестим пам-
перси – в края на седми месец още. Ползваме честичко и многократни пелени, къ-
пем само два пъти седмично – това ми е любимата практика, не мажа с абсолютно 
нищо от петия месец насам кожата му, а преди това ползвахме зехтин и съвсем 
малко друга козметика.

С наближаването на годинката имам за цел и все по-често да яде наша храна, за 
да пестим от всякакви ресурси за отделно приготовление. Уредих да ползваме на-
заем играчки от други деца, за да не купуваме непрекъснато нови. Лично си уших 
пелени, защото от магазина са безумно скъпи. Даваме назаем нещата, които вече 
не ползваме.

Вместо проходилки бута столове, а за набавянето на храната – мога да напиша 
роман. Отнема ми много време и мисъл за всяко зелено листенце и картофче в 
чинията му, но пък съм безкрайно щастлива, че инвестирам в бъдещето му по този 
начин.

Храните ми са изцяло набавени от фермерските пазари на Хранкоопа и от домаш-
ното ни стопанство в Родопите. Хладилникът е пълен със замразени зелении, вече 
извън сезон, защото замразеното е най-добро след прясното и така спестяваме 
неясните по състав пюрета.

Измисляме рециклирани играчки от наши картонени кутии, от стари кремчета пра-
вим кутийки за търкаляне. Стоим на изключено парно през деня, за да се каляваме. 
Напълно постижимо е, защото и двамата сме в движение и реално нямаме нужда 
от сгряване.

Готвя на 90% домашна храна, за да не яде гадости от пюрета, и 90% от бебешките 
ни дрехи са от други хора или втора употреба. Ползвам за дупе кърпички от плат и 
по-рядко – от обикновените мокри бебешки. Четем (късаме) детските книжки от 
моето детство и нарочно не купуваме нови, освен ако някой не ни подари, сдоби-
ваме основно дървени играчки.

И за да пестим от бъдещи харчове (не само финансови, но и като придвижване, 
време, осветление и отопление на зали за езикови курсове :) – пускам му да учи с 
музика, докато спи, чужди езици.
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III място
Борислав Вълов, 19 год.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Факултет по журналистика

Празниците вече чукат на вратата. Хората придобиват все по-ведър и бодър вид. 
Като в хладната утрин при посрещане на пролетта. Но сме три месеца преди 22 
март. Сега чакаме 24 и 25 декември. Скоро всеки ще се прибере до родното си 
място или ще посети ново кътче в България и извън нея, с близки и роднини. За 
мен това ще бъде първата ми Коледа като студент. Но честно казано, не искам 
да е зелена. Искам да е чиста, свежа и снежна. Както я познавам още от детските 
приказки и истории. Искам да е изпълнена с доброта, празнична енергия и тради-
ционна магична светлина. Не ме разбирайте погрешно, обожавам природата и ха-
рактерния ѝ зелен цвят, но точно в този случай предпочитам нюансите на бялото. 
Просто защото е някак логично. По-логично е да гледаш Коледа в сняг, отколкото 
Коледа без сняг. Заложено си е като правило – коледната елха е зелена, но не и 
Коледа. Сезонът е различен, месецът е необикновен, настроението е по-особено 
в сравнение с типичното. Един от най-прекрасните празници, който обаче не би 
трябвало да е подобен на останалите. Трябва да е по-нестандартен. Такъв, какъвто 
си го помня от дете.

В тази връзка, аз все още се смятам за дете. По душа. И по външност. Но съм дово-
лен от този факт. Радвам се, че съм младолик, и признавам, че не съм се противо-
поставял и дразнил на пубертетското си развитие. Което започна по-късно, ако по-
гледнем връстниците ми. И вторият мотив – не съм изгубил или пропилял детския 
си дух. Няма как да го позволя. Това би било огромна грешка. Обичам спомените 
от детството си, те са незабравими. Запазил съм от тази своя епоха стремежът 
към свобода и безгрижие. Помага ми и днес. Ето защо продължавам да очаквам с 
нетърпение края на годината, ваканцията, коледната елха, червените свещи, уюта, 
празничната украса, лампичките и вкусната храна. Е, добре де, и подаръците. Явно 
неслучайно започнах абзаца с изречението за детското у себе си.

Наистина се надявам Коледа да надмине най-смелите очаквания. И на мен, и на 
всички нас като цяло. Вярвам в коледните чудеса. Пожелавам си да се случи чудо 
и природата да се излекува напълно, да ни прости за всички нелепи неща, които е 
понесла, да изпрати надалеч, като с магическа пръчка, изтърканите от обсъжда-
не найлонови торбички, както и нефтените разливи, замърсените води, вредните 
газове, отпадъците по земята, радиоактивните лъчи. Да си върне чистия искрящ 
полъх на вятъра, кристалните езера и реки, озоновия слой, плодородните почви 
и нормалната синоптична цикличност на времето. Защото е време да спрем със 
залъгването и убежденията, че всичко е наред и като постарому. Не, не е. Това е 
тъжната истина. Наистина, замисляме ли се защо очакваме жадно снега по Коледа 
и стискаме палци да се задържи за малко повече от два дни? Защо все по-често пре-
обладават мъглата и мрачното небе, от които получаваме главоболие? Защо про-
гнозата за времето е всеки ден различна? Защо е така рязка смяната в температу-
рите? Въпроси, върху които не бихме се замислили в натовареното си ежедневие. 
А те чакат отговорите си. Природата ни говори. Дава ни знаци. Пита ни какво ще 
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предприемем, но трябва да се загледаме, заслушаме и замислим. Зелена Коледа? 
Има ли нещо нередно?

Ще се прибера за празниците у дома. Там, където съм израснал. Там, където се 
пързалях през зимата с шейна и където четях книга до камината, щом ми станеше 
студено. Нямам търпение да видя близките си, да посетя баба, да се срещна със 
стари приятели. Ще си разменим подаръци, за да съхраним детския обичай и да си 
припомним хубавите стари времена. Планирам да карам кънки, макар и да не мога. 
Ще се пада! Дано не се пребия.

Ще си подредя елхата, както всяка година. Приготвил съм си новата коледна играч-
ка – смятам да я поставя непосредствено под звездата, все така грееща на върха. 
Ще окача гирлянди из цялата къща и ще поставя свещници на масата и по скри-
новете. И ще чакам Бъдни вечер, когато ще се съберем цялото семейство – аз, 
мама, тате и двете ми баби. Много ми липсват. Слава богу, че е този ден, за да се 
спази традицията за една светла вечеря с най-близките хора. Весело настроение, 
щастливи и спокойни погледи, разказване на интересни истории от далечно и не 
толкова далечно минало. Вкусно приготвена храна, чак да не притъпиш апетита си. 
И посрещане на Коледа със свещи и без осветление, за да бъде и по-автентично, 
и по-здравословно за околната среда. Хубаво е да спестим ток и електричество, 
както правим в Деня на Земята. Аз лично така ще направя. Силно се надявам и дру-
гите хора да постъпят по този начин. После ще измия съдовете, но няма да оставям 
водата пусната, докато сапунисвам чашите и чиниите, вилиците и лъжиците. Разхи-
щението на водни ресурси е огромно и не бива да бъдем безразсъдни. Съветват 
ни по различни кампании да спираме водата, докато си мием зъбите. Това е нещо 
подобно. И не е всичко, което бих направил, за да бъде Коледата ми снежнобяла 
и да няма нередности. Няма да използвам превоз с кола през празничните дни, 
тъй като градът ми е малък и разходките изобщо не са ми излишни. Няма да оста-
вям бойлера включен, след като е стоплил водата. Няма да забравям телевизора 
включен, докато уча в съседната стая. Ще събера отпадъците разделно и ще ги 
изхвърля поотделно в добре познатите кофи – синя, зелена и жълта. За да се реци-
клират и използват за направата на еко тетрадки, учебници и арт произведения на 
изкуството. С едно простичко обмислено дело се постигат ефект и множество по-
ложителни резултати. Екологията е не само съвкупност от чудесни каузи, но е и ва-
жна, особено напоследък, откакто по света започнаха внезапно и непрестанно да 
се случват земетресения, цунамита, наводнения, пожари и урагани. Сигурен съм, 
че природата ще спре да ни наказва, когато ѝ се извиним именно с такива дребни 
действия и подобрения във всекидневните ни навици като споменатите по-горе. 
Ако всеки промени по нещо съвсем малко и си вземе поука, постепенно един по 
един ще предизвикаме чудо. Както по Коледа. Дори и в дадения момент да не е. Не 
е задължително да е празник, за да отделим минути от времето си и да се погри-
жим за средата, в която се намираме и живеем. Вкъщи пускаме прахосмукачка и 
пералня и следим за чистотата в дома си. Същото е и с обстановката извън стените 
на апартамента ни.

Не зная отсега дали „моята студентска Коледа“ ще бъде „Коледа, която надхвър-
ля и най-смелите ми очаквания“, но ще дам всичко от себе си, за да се доближа до 
тази цел. Правя го и заради себе си, и заради любимите си хора, и заради желание-
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то да бъде снежно на 25-и. На този светъл повод не бива да пропускаме и някои 
ценни общочовешки качества, които единствено могат да помогнат на ескалира-
щия от конфликти свят – вярата, надеждата, любовта, позитивизма, толерантност-
та, солидарността, подкрепата, уважението, обичта, силата на разума, вдъхнове-
нието и изобилието от усмивки и прегръдки. Ако всеки от нас стане с една идея 
по-добродушен, внимателен и мил, определено е възможно тазгодишната Коледа 
да надмине очакванията на всички ни. И току-виж прясно зелената трева се покри-
ла с бяла пелерина. Както става при поезията. Както става в коледните филми. Как-
то става в приказките.

Ако спазим няколко елементарни правила, светът гарантирано ще стане по-добро 
място за живеене. А ако след плановете, които съм си поставил до края на месеца 
и които предстои да реализирам, се сбъднат и описаните ми желания от това есе, 
може би е възможно да се промени темата за следващото издание на конкурса и 
да стане „Моята студентска бяла Коледа“.
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IV място
Димитър Бойчев, 29 год. 
Технически университет – София

Здравейте!

Казвам се Димитър Бойчев и съм завършил Техническия университет в София, спе-
циалност „Телекомуникации“. Харесах инициативата, която сте подели, и реших 
да споделя моя скромен принос за една по-зелена Коледа. По време на празниците 
обръщаме внимание основно на материалните неща и сме свикнали да разходва-
ме ресурси, без да се замисляме.

Свикнал съм на отговорно отношение към опазването на природата в малки маща-
би – в квартирата ми в София събирам и изхвърлям боклука си разделно. Често из-
ползвам кутии, опаковки и други остатъчни материали повторно. Специално за Ко-
леда ще намаля производството на битови отпадъци от домакинството си до нула.

Роден съм в гр. Кърджали и ще се прибера да празнувам с родителите си. Като 
студент, винаги съм спестявал отсичането на още една елхичка, като се радвах на 
тази, която семейството ми подготвя. Последната елхичка, която взехме преди 
десетина години, засадихме и така бяха спасени още доста дръвчета, защото про-
дължаваме да украсяваме нея. Приложил съм снимки на вече голямата ела и още 
един дребосък, който ще бъде посаден скоро.

Мога да се похваля и с отсъствието на изхвърлена годна за ядене храна в дома 
ни – имаме две кучета, които ще се зарадват много, ако има нещо останало от 
коледната трапеза.
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КАТЕГОРИЯ  „ИНФОРМИРАНОСТ  
ЗА  ПРОМЯНА  НА  МИСЛЕНЕТО“

Общински ученически клуб  
„Екология и опазване на околната среда“ – Лом  

с ръководител Румяна Цветева

Здравейте!

Пише Ви Румяна Цветева – ръководител на Общински ученически клуб „Екология 
и опазване на околната среда“, град Лом. В него участници са деца от различни 
училища на нашия град на възраст от 12 до 19 години. Преобладаващата част от 
участниците са ученици на Профилирана гимназия „Найден Геров“ – град Лом.

Бих искала да споделя накратко това, което правят младите еколози в посока на-
маляване на генерираните отпадъци, и не само по Коледа.

Всички имаме много вещи – компютри, мобилни телефони… какво ли още не. 
Ако се замислим откъде идват всички те и къде отиват, след като ги изхвърлим… 
Най-общо казано, всички вещи преминават през добиване – производство – дист-
рибуция – консумация – изхвърляне. И всеки един от тези етапи поражда своите 
проблеми. Затова трябва да преосмислим и променим начина, по който произвеж-
даме, използваме и изхвърляме предметите. Ние, хората, трябва да осъществим 
заедно нужните промени, така че процесът на производство и потребление да 
бъде устойчив, здравословен и справедлив, вместо разрушителен за природата и 
хората, както е сега.

Един от начините за промяна е работата с малчугани – провеждане на екоуроци, за 
да повишим осведомеността им за въздействието на отпадъците върху здравето 
и това на природата и да намерим начини за намаляване на тяхното количеството. 
Екоуроците провеждаме под формата на приказки, стихове и песни, изпълнявани 
от нас и от деца, което улеснява възприемането на информацията. За целта имаме 
нужда от подходящи облекла и „декори“, които изработваме от вече генериран 
отпадък.

Друг начин за промяна е да подтикнем и мотивираме възможно най-много хора 
да се замислят за околната среда винаги когато избират какво да купят; да потър-
сим как да намалим количеството отпадъци, които произвеждаме; да осъзнаем, че 
продуктите имат и втори живот, ако се ремонтират; да използваме за друго или да 
дарим вещи, които вече не са ни необходими. За тази цел:

•  изготвихме електронни варианти за плакати и брошури, които разпространява-
ме чрез сайта и фейсбук страницата си;

• сътворихме фотоси – http://za.po-dobro.utre.gymnasium-lom.com
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Украси дома си  с 
екологично чисти 
материали, които можеш 
да изработиш сам.  

Така ще спестиш средства 
на семейния бюджет,а 
също енергия, суровини и 
труд за изработване на 
украси от пластмаса           

        на украси от пластмаса 

Вземи орехи, бадеми, и 
шишарки, боядисай ги с 
подходящи боички,      суровини и труд за изработване            
вържи им разноцветни 
панделки и украси с тях 
елхата и коледния венец. 
 

Не купувай отсечено 
дръвче за Коледа. Една 
жива елха в саксия ще 
внесе много радост и 
истински аромат в дома 
ти. А когато напролет я 
засадиш в двора или в 
парка, ще има повече  
чист въздух на Земята. 

 
Включи коледните 
лампички само в 
коледната нощ - така 
ще спестиш 
електричество. 

Не пали фойерверки без 
възрастен до себе си и в 
близост до запалими 
предмети – може да 
предизвикаш пожар. 

Събери опаковките от 
коледните подаръци и ги 
предай за рециклиране. 

 
 
 

 
 
Така градът ни ще бъде 
по-чист и ще се спестят 
нефт и дървесина за 
производството на нови 
опаковки. 
 

 

 

 

 

  
Ето как с малко усилие от наша 

страна можем да предотвратим 
голямо замърсяване на средата, в 

която живеем.  

 
Тази брошура е реализирана от:  

 
ОУК ”Екология и опазване на 

околната среда” – гр. Лом 
 

ръководител – Р. Цветева 

http://ecoclub.gymnasium-lom.com/ 

 

 

 

Как да се справим 

с боклуците и  

да запазим чиста 

нашата планета  

 

ПИР
по време на криза?

Живеем във време на световна икономическа криза, на 

дефицит на добродетели, на девалвация на ценности, на 

горещи военни конфликти и студени междуличностни 

отношения, на глобално затопляне, тотално изчерпване и на 

пълно занемаряване на планета, дом, държава. Възможно ли 

е да се пирува в такова време? 

Възможно е! Ако се сетим, че все още сме хора! Че сме 

родени творци, че красотата е навсякъде  около нас, стига да 

можем да я забележим или създадем. Че въображението, 

радостта и играта са присъщи на всяко дете, а значи ги има и 

в нас, забравени при мечтите и спомените от детството. Че 

Земята е наш Дом и че нямаме друг, с който да я заменим. 

Затова ви предлагаме:

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

изхвърлиш. Ако имаш възможност, купувай качествени 

продукти, а не еднодневки – така ще поощриш коректните 

производители и търговци, а не мошениците.

Използвай за друго

ако не можеш да поправиш. На този плакат ще намериш 

множество страхотни идеи как да дадеш нов живот на 

старите си вещи. Ако не се сещаш за какво да ги използваш 

сам, подари или ги размени за нещо друго, което ще ти е 

полезно.

Рециклирай

изхвърляй боклука разделно, прави си компост от 

хранителни и растителни отпадъци, купувай продукти с 

опаковки, които се рециклират или разграждат.  

„Reduce, repair, reuse, recycle, re-imagine.” -  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. 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.

За един по-добър свят!
Една акция на Общински ученически клуб  

"Екология и опазване на околната среда" – Лом

http  ://  ecoclub  .  gymnasium  -  lom  .  com  /   

Използвани са идеи от Фейсбук страницата "От нищо нещо" и сайта "Крокотак"
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КАТЕГОРИЯ  „УСТОЙЧИВО  ПЪТУВАНЕ“

Виктория Тодорова, 10 год.

Клуб „Светлини сред сенките“, ОДК Казанлък

Коледа е, да направим чудо!

Коледа е, а аз знам, че всеки иска да се прибере у дома при своите родители и близ-
ки. Мисля, че ако искаме да пазим природата и въздуха на Земята, не трябва да се 
придвижваме с автомобили, като всеки човек е сам в колата си. От брат ми, който 
е студент, знам, че има групи в интернет, където можеш да се свържеш с хора, кои-
то пътуват към твоя град. Така хем се спестяват пари, хем можеш да пътуваш заед-
но с други хора, които са природозащитници, като теб. Всяка кола е предназначена 
за около пет човека, представете си колко по-малко ще се замърси въздухът, ако 
вместо пет коли към нашия град тръгне една?! И така на всеки пет коли сложете по 
една. Това не е сложна математика, нали?

Искам да призова всички хора да постъпят по този разумен начин и нашата Коледа 
да е истинско чудо. Да се радваме на чист въздух и чисто бял сняг, а не на черна 
киша и изгорели газове.

Може да си мислите, че съм само едно малко дете, но аз вече разбирам, че трябва 
да сме по-отговорни в нашето отношение към планетата, на която живеем. Ако ис-
каме тя да остане жива, не бива да избираме удобството, а това, което наистина е 
полезно за нея. Също като с вредните храни, които детето не бива да яде, ако иска 
да е здраво. Земята е като човешко същество. Тя е жива и трябва да не я отравяме 
с глупостта си.
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КАТЕГОРИЯ  „УСТОЙЧИВО  ИЗПОЛЗВАНЕ  НА   
РЕСУРСИ  И МЕСТНА  ХРАНА“
I място
Николай Манолев, 17 год.
XI „б“ клас, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Петрич

Коледа с вкусна местна храна
Сняг. Коледна украса. Дядо Коледа. Топлина. Уют. Семейно щастие. Думи, описва-
щи един от любимите ни празници – Коледа. Това е празник повече на изобилие-
то на материални ценности, на изобилие на трапезата, отколкото на изобилие от 
до брота. С наближаване на празника хората непрекъснато харчат пари за подаръ-
ци, за храни, вместо да ги дарят за хората, които нямат и стотинка, нямат късче 
хляб, искрица топлина. Трябва ли да бъдем толкова алчни?

За мен Коледа не е просто празник на подаръците. Той е празник на топлина, уют, 
усмивки със семейството. Това е празник, в който още от ранни зори започваме 
подготовка. Моята любяща майка, още преди слънцето да е изгряло, замесва пит-
ка. Вкъщи не сме фенове на готовата храна. Чрез домашно приготвени ястия ние 
се стремим да се погрижим и за нашия дом, а именно природата. Като цяло ние, 
хората, непрекъснато я замърсяваме, но трябва да се замислим. Тя ни е дар от Бог 
и ние сме нейните пазители.

Стига на безразборното изхвърляне на отпадъци. Сега ще ви кажа какво прави 
моето семейство, за да намали замърсяването. Както знаем, по Коледа трапезата 
е препълнена с всякакви си вкусни храни, но какво става след това – тонове из-
хвърлена храна и стотици мръсни чинии, а с това и тонове изхарчена вода. А не ли 
е по-добре, вместо да изхвърляме толкова много храна, да приготвяме толкова, 
колкото можем да изядем, или в случай че остане, да я съберем в екологична чан-
та и я дарим на хората, скитащи се из студените улици? Аз, заедно с мама и баба, 
приготвям храната за празника. Сами си омесваме питката и баницата, с домашни 
продукти. Използвайки пресни храни, ние ще спестим много отпадъци, които би-
хме изхвърлили, ако ползвахме вакуумирани храни. И както знаем, този празник 
обикновено е магически заради подаръците. Много подаръци, много блестяща и 
ненужна хартия, която бива изхвърляна. И къде отива тя? В природата. А не е ли 
по-добре да подарим на любимия за нас човек билет – за концерт, за мач, а дори 
и за почивка? По този начин не само ще помогнем за намаляване на отпадъците, 
а заедно с това ще подарим усмивка на любимия човек. И не на последно място 
– мръсните прибори. Ами сега какво да правим? Тонове течаща вода. Не се безпо-
койте! И за това има решение. Нека вземем две кофи, пълни с вода. В едната ще 
слагаме мръсните прибори и след това ще ги потапяме и в другата кофа с вода. По 
този начин ще спестим вода.

По празниците ние купуваме повече храна и повече предмети за бита. Дори поня-
кога се получава така, че купуваме повече, отколкото ни е нужно, и след това из-
хвърляме. Заедно с тях изхвърляме пластмасови опаковки и найлонови чанти, кои-
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то са силно токсични и трудно „смилаеми“ от природата. Също така съществува и 
следният момент – решаваме, че имаме нужда от нещо, и като начало купуваме ев-
тиното пластмасово, като си обещаваме, че по-нататък ще си купим същото нещо, 
но по-стилно, по-качествено и от по-надежден материал. И какво се получава? След 
два месеца първата ни покупка е вече захабена, скъсана или неработеща, затова 
я изхвърляме и отиваме да си купим по-качествената. Така ни излиза по-скъпо, а и 
на всичкото отгоре сме добавили още един боклук към многобройните сметища.

Да компостираме растителните си отпадъци, а заедно с това и хартията – ако жи-
веем в къща на село, е чудесно, защото може да си направим компост, който да 
използваме за подхранване на земята за зеленчуци и плодни дръвчета. Най-прос-
тото изпълнение: правим една недълбока дупка, в която ще слагаме трева, листа, 
обелки от плодове и зеленчуци, накъсана хартия, картон и др. Хартията трябва да 
е повече, за да балансира компостът. Нищо не губите, ако пробвате. Хем не хвър-
ляте в общата смет, хем си обогатявате почвата. Това е толкова ценно – не го про-
пилявайте.

„Намали, използвай пак, рециклирай“ – думи, съдържащи в себе си толкова исти-
ни. Когато придобиваме неща, да се замислим дали реално имаме нужда от тях; 
преди да изхвърлим нещо, да се замислим дали всъщност не може да го обновим 
или да го пригодим за други цели, или да го подарим на някой, който има нужда; и 
вече, ако наистина трябва да се разделим с нещото, да се замислим дали то може 
да се рециклира.

Харесва ми да вярвам в чудеса, без да витая в облаците. Крайната фаза на пози-
тивизма понякога играе лоша шега. Може би искаме нещо много силно, но не сме 
узрели още за него или не сме готови да го приемем. Нашите желания не са въл-
шебната пръчка на магьосника в нас. Ако не искаме да чакаме всяка следваща Ко-
леда, за да разберем дали сме готови да ни се случат нашите мечти, необходимо е 
да се научим от нея на чудеса.

Обожавам Коледа! Вярвам в българската християнска традиция. Няма нищо 
по-силно въздействащо и по-вкусно от обредния хляб. Местните домашно пригот-
вени коледни храни наистина носят омаята на сакралното. Защото е празник Божи!
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II място
Лора Стоянов, 9 год.
III „а“ клас, 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“, София

Моята ученическа зелена Коледа

Тази година за Коледа ще отидем първо с влака до баба и дядо в Добрич. Оттам 
всички ще отидем с една кола на вилата до Балчик.

Понеже е на морето, тя няма изолация и за да не ни е студено, ще запалим ками-
ната. Имаме достатъчно нарязани клони от дърветата в градината. Защото всяка 
година дядо ги подрязва, за да раждат повече плодове.

В двора засадихме преди 8 години една елхичка и сега тя е доста висока. Ще я ук-
расим със светещи цветни гирлянди и ще стане страхотно.

Вътре освен камината ще запалим и хубаво ухаещи свещи. Хем да е романтично и 
уютно, хем да не хабим ток.

Моите предложения не само около Коледа:

P	Да засаждаме повече дървета.

P	Да сечем колкото се може по-малко дървета.

P	Да използваме листите за принтиране и от двете страни.

P	Да не оставяме пуснат телевизора, когато не гледаме.

P	Когато няма никой във WC-то, да загасяме лампата.

P	Да напълваме догоре пералнята с пране, а не да перем два пъти с малко пра-
не – така се пести вода.

P	Когато си купим шише с вода, да не го хвърляме, а да го използваме отново.
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III място
Глория Илиева Ангелова, 17 год.

XI „б“ клас, ПГПТ, гр. Лом

Моята ученическа зелена Коледа

Безспорно в днешния глобализиращ се свят въпросът с опазването на околната 
среда е дело на всеки един от нас – жителите на планетата Земя.

Ресурсите, с които разполага човечеството, са ограничени, а населението на Земя-
та непрекъснато се увеличава и следва да запазим и съхраним жизнените си ресур-
си така, че да стигнат за възможно най-дълъг период от време.

Както при всеки празник, така и по Коледа човекът на 21-ви век е свикнал да праз-
нува разточително и консуматорски, което води след себе си и до много отпадъци 
и ненужно и излишно пилеене на ресурси.

Ние, българите, сме съхранили традиции и обичаи, които, освен че са ни запазили 
през вековете, са и много щадящи красивата ни природа и околна среда.

По традиция моето семейство празнуваме Коледа на село при баба и дядо. Вкусна-
та храна, която приготвяме, е изцяло домашна и тя не е пътувала дълго до трапе-
зата ни – приготвяме за Коледа свинско месо с лук, пълнени чушки с кисело зеле, 
качамак, орехи, домашна пита, вино. Всички продукти са домашно произведени.

Коледната елха не е отсечено дърво, а украсяваме предимно с домашно направе-
ни играчки и гирлянди елхата, която се намира в двора на къщата.

По стара традиция вечерта на Коледа сядаме на сламеници – чували, пълни със сла-
ма – а не на столове и се храним приседнали до пода, на дървена плоскост, която 
се нарича „сения“.

Храната я сервираме в хартиени или картонени съдове за еднократна употреба, 
които лесно могат на сутринта да се закопаят в градината – бързоразградими са и 
не замърсяват околната среда.

За съдовете, които се налага да измием след празника, използваме каменното ко-
рито на двора, което пълним с определено количество вода – понякога дъждовна 
или от разтопен сняг – и се измиват всички съдове без излишен разход на вода.

Остатъците от храна след празника ги даваме на домашните животни (кокошки, 
прасе), като така те се превръщат не в отпадък, който в града бихме хвърлили в 
контейнера за смет, а в хранителен ресурс за домашните животни.

На село не хабим и излишно електричество – храната се приготвя на печка с твърдо 
гориво, а вечер спим завити със завивки от гъши пух, които топлят много, и не се 
налага стаята да се затопля излишно.

Това е моят начин да празнувам екологично Коледа, без излишно пилеене на ва жни 
жизнени ресурси, като същевременно запазваме и българските традиции по този 
начин, съхранили ни като нация хилядолетия наред.
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III място
Кирил Димов, 11 год.
Клуб „Светлини сред сенките“, ОДК Казанлък

Коледа с почти нулев отпадък

Когато дойде Коледа, всички пазаруваме много. Веднъж един човек ми каза, че по 
този начин превръщаме хубавия празник в нещо много грозно и търговско, което 
Христос не би одобрил. Аз ходя на неделно училище и там научих, че Той се е ро-
дил в обор, сред животните, а хората не са допуснали Дева Мария до страннопри-
емницата, макар да са видели, че тя е бременна и скоро ще има дете. Сега се чудя, 
какво празнуваме на Коледа с всичките тези лъскави подаръци и отрупани с храна 
трапези? Харчим толкова много пари, за да уважим празника, а не уважаваме нито 
Христос и неговото Рождество, нито планетата, на която живеем. След празника 
изхвърляме цели тонове боклук и страшно много храна, а има места, където хора-
та умират от глад. Това не ми се вижда нито разумно, нито справедливо.

Мисля, че на първо време всеки трябва да си купи една торбичка от плат, която 
да носи в себе си и да отказва найлоновите, които се използват само веднъж, а 
после се хвърлят в боклука и замърсяват природата. Мисля още, че е добре да сло-
жим на масата повече плодове и домашно приготвени ястия. Хем ще са по-вкусни 
и полезни, хем няма да има опаковка за изхвърляне. Трябва да имаме три отделни 
торби за боклука и да го събираме разделно, както правят едни мои приятели от 
Италия. Там дори стъклен буркан от шоколад се измива добре, преди да се хвърли 
при стъклените отпадъци.

Ако се научим да пазим природата и не купуваме излишни неща, а също така не 
ги опаковаме излишно, Земята ще живее по-дълго. И за да ме разберете какво е 
излишна опаковка, това е целофан на цветето, примерно. Едно цвете е красиво и 
без опаковка. Един подарък може да се подари и без обвиваща хартия и отделна 
торбичка. А също така украсата на елхата може да се изработи от стари опаковки 
на разни неща и ще стане много по-интересна и артистична от тази, която ще си 
купим от някой бутик.

Искам да кажа, за последно, да не забравяме, че на Рождество се е родил Христос. 
Да не забравяме как Той се е родил и как е живял. Ако сме малко по-скромни, може 
би ще имаме природа по-дълго време, защото, както живеем в момента, всичко 
живо ще бъде унищожено от човека много скоро.

Нека посрещнем Коледа първо в сърцето си, а после в магазините!
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III място
Божидара Антоанова Начева, 17 год.

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил

Моята ученическа зелена Коледа
Чувайки „Коледа“, ние мигновено насочваме вниманието си към нещо специално, 
споделено с най-близките ни хора, съкровено, изпълнено с любов и топлещо човеш-
ките души. Асоциираме най-хубавото време от годината с надеждата, която изце-
рява обезсърчените и загубилите посока, активира въображението и достига пряко 
до малки и големи.

Цяла година мисълта за това приказно време, изпълнено с вълшебство и свръхстой-
ностно единство, прави дните по-ярки, събрани в светлата рамка на класическото 
щастие, изпълва съзнанието посредством неговата цялостност и дава шанс за илю-
зорно себеизвисяване по пътя на нравственото обмисляне. Тези дни от годината 
ни разкриват един приказен свят, неподправен и чист, пълен с вълшебни мигове. 
Но говорим ли всъщност на езика на природата? Приемаме ли празниците, както 
всичко около нас, за даденост? Колко пъти сме се замисляли, че можем да напра-
вим най-чакания и любим празник на всички поколения зелен? Да, зелен! Гмуркайки 
се всецяло в красивия бял пейзаж, ние можем паралелно да преплетем и зелената, 
свързваща ни с природата, нотка. Чудесата по Коледа се сипят едно след друго, 
просто трябва да разгърнем душите си и да ги задържим.

За да получаваш, трябва и да даваш. За да не се нарушава Богопредопределената 
рамка на всичко, което ни заобикаля, е необходимо да се взираме по-често в при-
родата, тя се явява като упование, надежда и висша сила. Защото в основата на 
материалния свят стои нематериалното. Идеите за зелена Коледа се прокрадват 
от доста години в съзнанието ми. А какво всъщност правя аз за по-зелена Коледа? 
Три дълги и шарени години, изпълнени с високохуманен идеал, използвах идеята за 
саксийно дърво с корени, което позволява да бъде засадено в двора ми и използ-
вано отново следващата година. Така спасявах живот. Да, не човешки, но все пак 
живот! Това ме караше да се чувствам в хармония както със себе си, така и със за-
обикалящата ме околност. Така започна всичко при мен, водена от растящи приро-
доугодни мотиви. Но вече втора поредна година аз използвам въображението си, 
непобиращо се в никакви утвърдени рамки, и правя своето коледно дърво от кар-
тон. То би могло да бъде използвано всяка година, като така се спестяват материа-
ли, средства и най-вече – не натоварваме природата по никакъв начин. Разбира се, 
трябва да спомена и че направата на едно такова красиво, интересно и вълшебно 
дръвче изисква креативност и общи усилия. По този начин се сплотява семейството 
и всички заедно като едни неуморни пчели работим с общи усилия. Съвместната 
работа, която сама по себе си е и природощадяща, ни кара да чувстваме неподпра-
вено щастие. Щастието осмисля живота ни, придава му реалност, без него всичко 
е привидно, без същност. Само по себе си щастието води до различни действия, 
предопределени от вътрешните ни разбирания и усещания. „Истинското щастие е 
неделимо от инстинктите, стига животът да е във възход.“ (Фридрих Ницше) А кое 
време от годината е по-подходящо за намиране на щастието от коледните и ново-
годишните празници?
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Обвързано с непознати за мен причини, винаги съм се стремяла към максималното 
намаляване на отпадъците и остатъците от каквото и да било и използването им 
за направата на нови, интересни и със собствен характер неща. Нека в частност да 
разгледам остатъците от храна, която определено изобилства, често пъти и в из-
лишък, по празниците. От тях винаги може да се направи още нещо, те са чудесен 
начин да създадем нови ястия, да спестим средства и да се погрижим, разбира се, 
за природата. Наистина, не е като в известни филми, предавания и видеоклипове, 
където хората с минимални усилия и чак невероятна лекота приготвят всичко, но 
се справям завидно, защото притежавам една уникално важна съставка – желание. 
Храната се е превърнала в нещо, което до голяма степен отразява нашия собствен 
характер. Добре, щом е така, направата на ястия от остатъци по Коледа се превръ-
ща мигновено в едно изключително забавно преживяване, отключващо неоткри-
ти способности, за които дори не сме предполагали. Следвайки този ред на мисли, 
веднага се сещам и за веган храната. Веганството е начин на живот, който се стреми 
да изключи, доколкото е възможно и изпълнимо, всички форми на експлоатация и 
жестокост към животните, било то за храна, дрехи или други цели.

Най-добрата опция е да използваме нещата, които вече притежаваме. Цяла година 
събирам непотребни никому материали, които са готови за изхвърляне; аз обаче 
преоткривам в тях харизма, искра и заразяващ чар, които просто ме привикват. 
„Реставрирам“ ги и ги използвам за направата на нови и единствени по рода си 
неща. И за да бъда по-конкретна, ще се гмурна в света на моите идеи. Вместо да 
използвам пластмасови играчки за моята картонена елха, аз преоткривам уникал-
ните характеристики на изгорелите вече крушки, които вършат страхотна работа за 
тази цел. Използвам и изрисувани от мен буркани в топли коледни мотиви – вършат 
чудесна работа за една по-нестандартна украса на дома. С малко повече въображе-
ние те придобиват уникален, интересен и единствен по рода си облик. Да, въобра-
жението и желанието за зелена, природощадяща Коледа стоят в основата на всич-
ко. Когато включим на пълни обороти тези „съставки“, дори ние самите бихме се 
изумили на какво сме способни. А входът към дома, към твоето лично пространство 
и към специалния уют, който се опитваме да придадем на нашата „крепост“, трябва 
да бъде уникален, именно поради тази причина коледният венец, закачен гордо на 
входната ми врата, е направен от платовете на стари и непотребни дрехи. И разби-
ра се, трябва да спомена едно от може би най-придаващите коледно настроение и 
празничен дух действия, а именно – опаковането на подаръци за най-близките ни. 
Точно заради това то трябва да бъде специално; да, това е просто опаковане, но то 
изразява отношение, уважение и неподправена любов. Еко подаръци. Използвам 
стари списания и вестници, с които опаковам подаръците, стават страхотно и не се 
вкарвам в общоприетата рамка. „Откъде черпиш вдъхновение? Как идва мотива-
цията?“ За мен отговорът на тези въпроси е доста лесен – мотивацията и вдъхно-
вението са заключени в музиката и изкуството, нещата вървят ръка за ръка. Те ме 
наставляват, мотивират и ми показват правилната посока.

Коледа разкрива един приказен свят на любов, загриженост и неподправена надежда. 
Предопределя свят, изпълнен с топли чувства, щастие и обособява духовна свобода. 
Това предизвиква Коледа у нас – любов. Но ние също трябва да показваме такава и да 
бъдем благодарни за всичко, което имаме. Поради тази причина е необходимо да се 
взираме по-често в природата, да мислим за нея и за това как всъщност ѝ влияем.
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IV място
Микаела Кирилова Методиева, 12 год.

VІ „в“ клас, СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца

Моята ученическа зелена Коледа
Аз живея в с. Три кладенци, близо до Враца. Менюто за коледните празници не е 
уточнено напълно, но ще бъде постно на Бъдни вечер и месно на Коледа. Мама и 
баба ще сготвят храната, като една част от нея ще бъде от градината ни – зеленчу-
ци и плодове, и ще „пропътува“ само няколко метра, а останалата част вероятно 
ще купим от магазини в моето село и във Враца.

Ще използваме вода само колкото е необходимо, без да я оставяме ненапълно 
спряна или да тече ненужно. Морковите от градината например можем да измием 
от пръстта в един съд всички заедно, без водата да тече през цялото време, и след 
това да ги изплакнем.

Няма да ползваме пластмасови съдове, които след това да изхвърлим като отпадъ-
ци, а само порцеланови и глинени съдове.

Приятни коледни и новогодишни празници!

IV място
Веселин Йорданов

IX „б“ клас, ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Сливница

Местната храна на Бъдни вечер
Коледните празници са най-вълшебните, най-семейните. Всичко грее празнично 
украсено. Хората са по-усмихнати. Отвсякъде се носят приятни аромати и музика. 
На Бъдни вечер моето семейство ще сложи на трапезата девет ястия, които ще са: 
сърми, чушки с ориз, боб, тиквеник, питка, компот от плодове, туршия, орехи и ва-
рена тиква. Някои от храните, които ще сложим, ще бъдат домашно произведени 
от нашата градина. Нашето семейство всяка година се старае да спазва традиции-
те и обичаите на Бъдни вечер. В къщата на баба и дядо има голяма камина, в която 
дядо ми на този хубав празник всяка година от близката гора донася дебело болно 
дърво, което изгаряме в камината. Баба постила на пода слама и всички сядаме да 
се храним на ниска паралийка1. Всичко е толкова уютно. На другия ден сутринта 
си отваряме подаръците и хапваме сладки неща. Много обичам този период от 
годината.

1   Кръгла масичка.
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КАТЕГОРИЯ  „РАЗУМНО  ПОТРЕБЛЕНИЕ  И  РЕЦИКЛИРАНЕ“ 

I място
Джазмина Амр, 7 год.
Клуб „Светлини сред сенките“, ОДК Казанлък

Аз съм Джази и съм на седем години. Днес седнах и написах моите коледни добри-
ни. Те са малко, но са много важни. Първо – ще занеса на бедните деца пакетчета с 
лакомства и шоколад, но ще избера станиолени опаковки, за да могат после да ги 
използват да си правят коледни играчки. Така не се оставя боклук. Ще изчистя бо-
клука край нашата сграда и ще пазя да не хвърлят боклуци. Това е много важно, за-
щото за празника трябва да е чисто, но пък и не трябва да е само тогава. Ако видят, 
че едно малко момиченце чисти, хората могат да се замислят и да спрат да цапат.

Ще помагам на възрастни хора да си пренесат багажа, защото е добре някой да 
им помага.

И последно, ще се усмихвам на всички. Усмивката е по-добър подарък от разни 
лъскави бонбони и играчки.

II място
Памела Димитрова, 12 год.
VІ „а“ клас, СУ „Васил Кънчов“, Враца

Моята ученическа зелена Коледа
Моите намерения и идеи за по-малко отпадъци при подготовката и по време на 
коледните празници:

P	красивите торбички, в които ще получим част от подаръците, можем да из-
ползваме самостоятелно като украса у дома или да изрежем части от тях и 
да ги използваме за апликиране и др. подобни; хартията, от която са напра-
вени, може да ни послужи да си направим фигурки от папиемаше, например 
матрьошки; в такава торбичка може да приберем по-късно коледната укра-
са или други неща за съхранение;

P	със скъсани гирлянди, вместо да ги изхвърлим, можем да украсим саксии, 
което можем да направим и с опаковъчно фолио или хартия, с кухненско 
фолио;

P	от бели тарелки можем да изрежем фигурки за коледна и новогодишна ук-
раса или да използваме някои от тях за подложки за саксии с цветя; съдо-
вете за храна тип „мида“ можем да превърнем в саксийки за малки цветя, 
които да похлупваме с капачето в някои много студени зимни нощи, ако се 
намират в неотоплявано помещение;

P	иглички и малки клонки, паднали от елхата, можем да поръсим някъде вкъ-
щи като допълнение към украсата и е най-добре да използваме коледно 
дръвче, което по-късно да засадим отново;
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P	празните стъклени бутилки трябва да изхвърлим в контейнер за разделно 
събиране на отпадъци, а някои от тях може да декорираме и превърнем в 
сувенири;

P	панделките от подаръците може да послужат да завържем нещо по-късно 
или да ги сложим като украса на прозорец, върху бутилки и чаши;

P	от пластмасови бутилки можем да направим камбанки например за украса 
или да ги изхвърлим в контейнер за пластмаса, да ги предадем за рецикли-
ране, както и стъклото, хартията, металните отпадъци;

P	от пластмасовите капачки се изработват гирлянди, мозайки, можем и да ги 
предадем, за да послужат за благотворителни цели;

P	от портокаловите кори става чудесно сладко!
Весела Коледа!

III място
Матиас Мойсес Рамос

II „в“ клас, 140. СУ „Иван Богоров“, София

Моята ученическа зелена Коледа
Коледа е най-светлият християнски празник, на който се събира цялото семейство, 
близки и приятели. За мен Коледата е зелена приказка – любими хора, топлина, 
уют и равновесие с природата. Чудесен семеен празник, свързан с мечти и очак-
вания за един по-добър свят. Вълшебен празник, който сплотява хората! Коледа е 
любов! Топлина и вяра! Коледа е надежда! Обичам да знам, че около мен има хора, 
които обичам и които ме обичат. Чувствам се в безопасност. Топлината в погледи-
те на семейството ми, богатата трапеза, коледната музика ми помагат да разбера 
колко малко е нужно, за да си щастлив.

НА КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА!… Тогава сърцата ни се стоплят, мечтите ни ожи-
вяват, а заспалите надежди се пробуждат! На този ден ние ставаме по-добри в от-
ношенията ни към хората и околната среда. Осъзнаваме какво богатство е сър-
цето ти да е пълно и природата да е чиста. Тогава протягаме ръка на нуждаещ се, 
даряваме любов на близките си, рециклираме хартия, пластмаса и стъкло, а с това 
едновременно храним собствените си души и запазваме чиста заобикалящата ни 
природа! Коледа е един съкровен миг, но моята мечта е да се превърне в едно „зе-
лено вълшебство“ за всяко семейство. Колко по-хубаво би било, ако повече хора 
обръщаха внимание на планетата и околната среда! Нека всеки ден за нас бъде 
като коледен зов за една по-чиста природа. Нека даряваме винаги от любовта си 
на всички живи същества, включително и на планетата Земя, за да получаваме една 
по-естествена и по-приятна атмосфера за живот!

Много съм щастлив, че на Коледа и аз мога да направя по един малък подарък на 
близките си, без да замърсявам околната среда. Миналата Коледа подарих на тате 
една картичка, направена от рециклирана хартия, която самичък нарисувах, и той 
много я хареса, защото е от мен, защото ме обича и колкото и да е малка, татко 
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знае, че е от сърце. Тази Коледа съм решил да подаря дърво на всеки член от се-
мейството ми. Ще им раздам рисунки на дръвчетата, които ще засадя за тях през 
пролетта. Сигурен съм, че моите роднини ще останат много доволни и в душата им 
ще блесне светла коледна звезда.

Обаче Коледа не е само подаръци, тя е много повече от това. Този празник означа-
ва щастие, любов, разбирателство и любов към хората и Майката природа.

В заключение бих искал да призова на Коледа всички хора да вярват и да се надя-
ват, да търсят и да намират, да живеят в равновесие с природата и да виждат Света 
единствено със сърцето си. Моето желание е през Новата година всички хора да 
станат по-добри и по-активни в запазването на високото качество на околната сре-
да и природните ресурси.

IV място
Сандрина Иванова Иванова, 13 год.

СУ „Иван Вазов“, Вършец

Коледно тържество в класната стая  
(Коледа с почти нулев отпадък)

Коледната украса е част от празничното настроение във всеки дом, класна стая, 
витрина или офис. Още от началото на декември тя създава усещане за нещо кра-
сиво и ново, което предстои – светещите лампички по прозорците, голямата елха 
в центъра на града, полюшващият се Дядо Коледа от терасите. Красиво, пъстро, 
радостно, приповдигнато. Но Коледа не е само това – празникът е в стъпките по 
снега, който бавно вали, в очите на децата, в звездите, които светят по-ярко от вся-
кога. Коледа е в сърцата и не са най-важни материалните измерения на празника.

Затова реших да ви споделя моята идея как да създадем настроение в класната 
стая, без никакви излишъци. Преди три години направихме точно това, но то може 
да се превърне в правило. В началото на месеца пощенските ни кутии са залива-
ни от рекламни брошури за продукти, особено от големите вериги. Ежедневно те 
ни информират за промоциите, като за тази цел се използват тонове хартия. Как 
можем да употребим полезно пощенския спам? Лъскавите списания могат да се 
превърнат в уникална коледна украса за нашата класна стая. Те са пъстри и от тях 
се получават чудесни гирлянди, фенери, звезди, снежинки. Прозорците и елхата 
грейват, а у нас остава удовлетворението, че сме създали всичко това със собстве-
ните си ръце. Хубаво е и елхата да бъде изкуствена, за да може да бъде прибрана 
в шкафа и да се използва и в следващите години. Вече има всякакви варианти на 
коледни дръвчета в различни нюанси на зеленото, та чак до бели. Не е нужно всяка 
година да купуваме нова елха, защото непрекъснато четем за незаконната сеч, а 
дърветата са белите дробове на Земята.

В последния учебен ден преди празника, всеки от нас носи сладкиши, безалкохол-
ни напитки, плодове. В класното тържество отпадъкът също може да бъде сведен 
до минимум чрез използване на пластмасови чашки, чинии и вилици и картонени 
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подноси, които след употребата им да бъдат изхвърлени в контейнерите за раз-
делно събиране на отпадъци и рециклирани. Обелките от плодовете не е необхо-
димо да отидат в коша, а наредени върху шкафа, дълго време ухаят приятно и се 
превръщат в чудесен ароматизатор.

И нека не забравяме, че празникът е най-вече в коледния дух и ние го носим в сър-
цата си, а всеки от нас, който иска да го съхрани за по-дълго време, би следвало да 
спазва правилата на зелената Коледа.

Творбите в тази поздравителна картичка-сборник са участници в конкурса „Моята зелена Коледа“ на 
фондация „ЕкоОбщност“, студентски клуб Uneco към Софийски университет и Еко Клуб УНСС, проведен 
в рамките на проект „Климатът зависи от нас“ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 
чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, 2016 г.


