
 

     
 

  

   

 

НБУ в 1 ден 
или 

Ne varietatem timeamus в 30 чувала 
 

 

 
 

 

“Възрастните обичат цифрите.  
Когато им разказвате за някой нов приятел,  

те никога не ви питат за същественото.  

Никога не ви казват: „Какъв е гласът му? … 
Събира ли пеперуди?“ Те ви питат:  

„На каква възраст е той?.. Колко тежи? 

 Колко печели баща му?“  
Едва тогава смятат, че го познават…  
същественото е невидимо за очите…“ 

 
Антоан дьо Сент-Екзюпери 

из “Малкият принц“ 

 
 
 
 

 
 

 

Да започнем по стара традиция с разговор за времето. Разтопи се и малкото 

сняг от тази зима – моите съболезнования към скиорите, но нищо – догодина пак. 

Отново е пролет. И отново е време за ново начало. И за пролетно почистване, 

разчистване, равносметка. В НБУ вече започнахме. Не сте забелязали? Изглежда 

Екзюпери е прав в заключенията си през така далечната 1943 г.– същественото е 

невидимо за очите и на възрастните трябва да се говори в цифри. И в дати, и в 

снимки.   



 

     
 

  

   

Датата е 25 март 2015 г., а 

мястото  - НБУ. Главните герои са 

30-тина чувала. Черни. Големи. 

Пълни. Но не за дълго. Заради 

сините ръкавици. Ако не бяха те – 

чувалите още да си геройстват! Но 

ръкавици имаше. Студенти също – 

защото за война е нужна армия. И 

така – въоръжени с ръкавици, кантар 

и надеждата, че в тези чували не са 

включени отпадъците от 

санитарните помещения, зелените от клуб EcoPro започнахме. Чувал по чувал, 

килограм по килограм. Не сте виждали университета така, както го видяхме ние: 

изпЍт (почти) – в безброй чаши от кафе и чай, в не малко шишета от вода и фреш; 

нахапан и изхвърлен – в локумена вафла или пък с пръсти омазнени от пици и 

сандвичи; сгрешен, задраскан, скъсан и захвърлен университет в килограми хартия. 

Един университет в само един ден. Не. Всеки университет – всеки ден.  

 

 

В цифри – десетина студенти от екоклуба Eco Pro в университета запретнахме 

ръкави и се захванахме с мръсната работа – защото някой и нея трябва да свърши. 

След няколко часа буквално ровене в боклуците имахме ориентировъчни данни от 

двата корпуса. Ще си позволя да ги нарека данни за един неоползотворен ресурс, 

защото те са точно това. Нямаме претенции, че резултатите ни са напълно точни, 

защото това е все пак само един ден – не важи пред статистиката. И въпреки това е 

нещо. Начало. Начало, в което имаме 40% възможен за рециклиране ресурс под 

формата на хартия, пластмаса, метал и стъкло. Какво следва от тук нататък? На нас, 

студентите, да не ние е безразлично какво се случва. Какво случваме.  
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Един рециклиран тон хартия спасява 17 дървета, 1440 l нефт, 4000 

kwh енергия и 26 530 l вода, т.е. спестяваме  64% енергия, 58% водни ресурси и 27 

216 gr  замърсяване на въздуха. Пластмасовите торбички и други пластмасови 

отпадъци изхвърляни в океана убиват повече от 1 000 000 морски обитатели всяка 

година. Рециклирана пластмасата спестява два пъти повече енергия отколкото 

генерира при изгаряне в пещ. И това на фона на растящата с 4% на година употреба 

на пластмаса в Европа. 

 

Но нека оставим специалистите да говорят. Кога? На 15 април 2015 г. със 

съдействието на департамент Природни науки започва нашата информационна 

кампания. Тя ще се състои в рамките  на семестъра под формата на плакати, флаери, 

инсталации и най-важното – поредица от семинари на актуални екологични теми. 

Защото информацията е най-ценният ресурс – нейната липса може да ни струва 

скъпо. И тъй като наша основна мисия като представители на екообщността в 

университета е да направим проблемите свързани с околната среда и устойчивото 

развитие близки до възможно най-много хора, сме подбрали разнообразни актуални 

теми, които да ви представим. Специалисти в управлението на отпадъците, 

енергийната ефективност, въздействието върху околната среда, екологията и други 

ще ни запознаят от първа ръка с наболелите проблеми, с възможните решения и с 

бъдещите очаквания. Защото екологичните проблеми са всъщност наши проблеми – 

наводнените ни домове, сметките ни за топлинна- и електроенергия и така натакък. 

 

Природата се разбужда от зимния си сън – да се събудим и ние. Добре дошли 

сте – като част от екипа на събитията или като наши гости. Започваме.  Заповядайте 

на първите семинари в 10:00 и 12:00 часа на 15 април, когато от “Екопак България“ 

АД ще ни говорят специалистите в управлението на отпадъци. И за да може да им 

говорим и ние ще има и интерактивна игра с награди за най-добрите. Следващите 

дейности също не са за изпускане. Продължаваме на 22 април с темата за водните 



 

     
 

  

   

ресурси и тяхното управление, а на 12 май ще си говорим за зелената енергия. На 19 

май ще погледнем на развитието на пътното строителство под друг ъгъл – на прилеп, 

таралеж или лисица например.  

 

Информация за всички свързани събития и пълна програма на кампанията ще 

актуализираме на страницата на клуб EcoPro - ecopronbu.wix.com/ecopro, в 

социалните мрежи и разбира се на nbu.bg. Заповядайте. Проблемите на околната 

среда са проблеми на хората. Наши проблеми. Да потърсим път заедно. Съзидателен. 

Устойчив. 

 

Ще се радвам да ви видя още на 15 април, защото когато сме заедно – можем 

всичко.  

 

 

Пожелавам ви хубав ден – с малко цифри и много усмивки. 

Аз ще пия вече едно кафе. НЕ в пластмасова чаша. Ами вие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ива Тонг 

Клуб EcoPro NBU 


