
Каквото повикало, такова се обадило
Със сигурност сте чували изказването „Една пластмасова 
чашка боклук не прави“. Но какво се случва, когато това си 
кажат 1 млн. души? А 1 млрд.? Съвкупният ефект от нашето 
всекидневно поведение влияе и променя средата, в която 
живеем. Това поведение може да е благотворно, а може и 
да ни вреди. Изборът е наш. Не е трудно да си създадем 
навици, които могат едновременно да са полезни за нас, 
да се отразяват добре на семейния бюджет и да се грижат 
за здравето на природата, от която всъщност ние пряко за-
висим. 

Снимка: НАСА, Глобални температурни аномалии: 1880 - 2012

Какво предизвиква 
климатичните промени
Под влиянието на различни фактори, кли-
матът на Земята се променя в дългогодишен 
период от време и това е естествен процес. 

Днес обаче, поради интензивните човешки дейности, сме 
свидетели и потърпевши от неочаквано резките и екстрем-
ни изменения. Те бележат и новите условия на живот, към 
които трябва да се приспособим. Основна причина за това 
са т.нар. парникови газове – въглероден диоксид, метан, 
водна пара и др. Тяхната увеличена концентрация води до 
затопляне на атмосферата и повишаване на температурата 
на планетата. 

И тъй като Земята е взаимосвързана система, всяко на-
рушаване на крехкия й баланс носи последствия. Едно от 
тях са именно бурните прояви на времето – жеги, ураган-
ни ветрове, внезапни порои и др. Съчетани с уязвимостта 
и неподготвеността на хората, те водят до възникване на 
бедствени ситуации в населените места.

Рецепти за добро и устойчиво съжителство 
В долните редове ще видим как ежедневните ни 
действия и навици не само зависят от, но и оказват 
влияние върху климата. Ще дадем и съвети за лесни 
практики, чието прилагане ще спомогне за смекчаване 
на неблагоприятните за нас ефекти от настъпващите 
промени. 

В градината
През последните десетилетия вече се наблюдава 
намаляване на плодородието на земеделските земи, 
спад в продукцията, унищожаване на реколтата. 
Прогнозите за страната очертават бъдещо затопляне 
и намаляване на валежите. А от това следва промяна 
във водните ресурси и засушавания. Затова ни е 
нужен нов подход към начина, по който отглеждаме и 
потребяваме храната си:

¡	по-ефективно използване на водата – да събираме 
дъждовна и снежна вода за поливане; да използ-
ваме капково напояване; да поливаме рано сутрин 
или късно вечер; да мулчираме почвата покрай 
стъблата на растенията, за да се задържа по-дълго 
влагата;

¡	връщане към старите земеделски практики, неза-
мърсяващи почвата с изкуствени торове и пести-
циди; превръщане на отпадъците от градината и 
кухнята в компост/тор;

¡	грижа за растенията според принципите на биоземе-
делието - срещу вредители и болести и за лекуване 
да използваме билкови отвари вместо химически 
препарати; да комбинираме растенията (в т.нар. гил-
дии), така че взаимно да се пазят и си помагат; меж-
ду лехите да засаждаме и цветя, които привличат 
пчели и полезни насекоми и гонят вредителите;

¡	преоткриване на традиционните местни сортове, 
които са по-устойчиви от хибридните; 

¡	пренасочване към отглеждането на нови и нети-
пични досега за региона култури – все по-трудно 
ще виреят плодове и зеленчуци, които изискват 
много поливане; те могат да се заместят с по-сухо-
устойчиви видове; 

¡	приспособяване на календара на земеделските 
дейности към новите условия – наблюдават се 
промени в природни цикли при растенията, по-
ранни периоди на цъфтеж, удължаване сезона за 
отглеждане, изместване на времето за сеитба, жътва. 

Транспорт и придвижване
Един от основните причинители за затоплянето на атмосфе-
рата и наблюдаваните изменения е въглеродният диоксид, 
отделян от превозните средства. Ограничаването на неговото 
количество е по силите на всеки човек:

¡	колкото по-голямо разстояние пропътува храната, за да 
стигне до трапезата ни, толкова повече парникови газове 
се отделят. Можем да купуваме предимно местни храни 
и сезонни продукти, които не идват от хиляди километри 
разстояние и да подкрепим местната икономика – напр. 
пазарувайки от фермерски пазари.

¡	за къси разстояния използвайте щадящи природата начини 
за придвижване – пеша, велосипед, градски транспорт. 
Така е по-евтино, а и полезно за здравето.

¡	за дълги разстояния най-безвредни за околната среда и 
за климата са железопътният и морският транспорт. А и 
пътуването с влак е по-евтино и приключенско.

¡	ако предпочитате автомобил за дълъг път, използвайте 
по-ефективно колата си, като вземете спътници. Опитайте 
т.нар. споделено пътуване. В интернет можете да намерите 
много платформи, предлагащи възможност да се свържете 
с хора, които планират да пътуват и предлагат места в 

автомобила си. Така може да намалите разходите си за 
гориво и да срещнете нови хора.

¡	шофирайте разумно – избягвайте резките ускорения и 
спирания; не оставяйте колата да работи на празен ход; 
изпразнете багажника от излишни вещи, за да намалите 
теглото на автомобила; не прекалявайте с климатика. 

Пътниците от 12 автомобила се побират в автобус 
с 49 места

Зареждане на батериите
Надали някой може да си представи ежедневието 
без електричество и отопление. Енергията, която из-
ползваме за всекидневните си нужди, освен че прави 
живота ни по-приятен и лесен, е и най-големият за-
мърсител с парникови газове и фини прахови частици. 
Това не само че допринася за промяната на климатич-
ните условия, но и директно вреди на здравето ни с 
мръсния въздух, който дишаме. Можем да подобрим 
ситуацията, а също и да намалим битовите си сметки, 
като използваме енергията разумно:
¡	не оставяйте техниката в режим „готовност“ и 

изключвайте уредите от контакта;
¡	не оставяйте зарядните устройства, които не се 

използват, да стоят включени в контакта;
¡	гасете осветлението и уредите в помещенията, 

които не обитавате;
¡	не използвайте асансьор, ако трябва да се качите 

до или слезете от втори или трети етаж на някоя 
сграда;

¡	не пускайте осветлението на цялото стълбище, ако 
не е необходимо;

¡	купувайте електроуреди с висока енергоефектив-
ност (висок клас: А+, А++, А+++);

¡	инсталирайте слънчеви панели за 
производство на електричество 
върху покрива или фасадата на 
дома; 

¡	използвайте топлината от приро-
дата - възобновяеми източници на 
енергия и високоефективни отоплителни системи 
вместо изкопаеми горива. Изберете  висококало-
рични и незамърсяващи биогорива вместо твърди-
те, които освен че са с ниска калоричност, имат и 
високо съдържание на прах и пепел; 

¡	изолирайте дома си – запечатайте въздушните 
течове. За целта може да използвате и естествени 
материали, като глина, слама, дърво, кирпич и др. 
Освен че са евтини, са безвредни за околната среда 
и безопасни за здравето.

Хартия или гори и чист въздух?
Хранителната индустрия е сред основните причини за обез-
лесяването на все по-обширни територии, тъй като за осво-
бождаването на земеделски площи се изсичат гори. Те са 
застрашени и защото дърветата се оказват много по-уяз-
вими към засушавания. Освен това дървесината е една от 
основните използвани суровини за производство на ма-
териали и стоки, с високо потребление в промишлеността 
и бита. А горите всъщност са единственият производител на 
жизненонеобходимия ни въздух. Освен това те са и основен 
съюзник срещу климатичните промени, тъй като поглъщат 
парниковите газове. 

Един от начините да опазим „белите дробове“ на планетата 
е да използваме минимално и ефективно продукти от дър-
весина:

¡	не разпечатвайте напразно и печатайте двустранно, из-
ползвайте повторно хартията, събирайте я за рециклиране;

¡	купувайте рециклирани хартия и картон;

¡	избирайте книги/списания, отпечатани върху рециклирана 
хартия, а още по-добре – четете електронни книги;

¡	използвайте платнени вместо хартиени кърпички, пар-
цал/кърпа вместо домакинска хартия; 

¡	вземете си мебели/книги/учебници втора употреба;

¡	дайте нов живот или подарете старите мебели вместо да 
ги изхвърляте;

¡    избирайте хартиени продукти и опаковки, които носят ло-
гото на Съвета за стопанисване на горите (FSC®);

¡		    развихрете въображението си - отпадъчната хартия може 
да намери много творчески приложения.
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Внезапни проливни валежи, опустошителни горски пожари, 
дълготрайни засушавания, невиждани бури и урагани, унищо-
жителни градушки, сурови зими и жарки лета... Най-песимис-
тичните сценарии за страната ни вещаят, че през следващите 
десетилетия се очакват все по-чести и интензивни екстремни 
прояви на времето. А те нерядко водят до възникване на бед-

ствени ситуации, които са пагубни за окол-
ната среда и инфраструктурата, при-

чиняват сериозни материални щети, 
наранявания и човешки жертви.
На какво се дължат тези аномалии 
и как да се приспособим към нови-
те условия на жи вот?
През последните години все 
по-често сред водещите новини в 
медиите е темата за т.нар. „клима-

тични промени”. Но колко от нас в 
действителност разбират случващото 

се в природата, какво означават тези про-
мени и имат ли връзка с нашето ежедневие? 

Климатът на планетата е много сложна система, която се вли-
яе както от природни фактори, така и от човешката дейност. 
Казано просто, това е многогодишният режим на времето, ха-
рактерен за дадена територия, който на практика определя 
условията на живот и препитание на това място.

Как да се подготвим за новите 
условия на живот, породени от 
промените в природата?

Снимка: faragency.bg

Какво да правим при природно бедствие

Бедствието възниква бързо и неочаквано. То може да ви при-
нуди да се евакуирате от дома си или пък да останете затво-
рени вкъщи за неопределено време. Когато сте в ситуация на 
злополука и имате нужда от помощ, не е достатъчно само да 
чакате и разчитате на спасителните екипи. При извънредни 
ситуации и голямо бедствие те могат да са претоварени и за 
неизвестно дълго време може да се окажете сами.

Метеорологичните кодове са:
Бяло – няма данни
Зелено – без опасни явления. Времето е нормално и спо-
койно за сезона. 
 Жълто – потенциално опасно. Времето не е необичайно 
за сезона, но бъдете внимателни и в течение с прогноза-
та, избягвайте рискове.
 Оранжево – времето е опасно. Прогнозирани са явления с 
голяма интензивност. Възможни са щети и жертви. Бъдете 
много внимателни, следете прогнозата, следвайте указани-
ята на властите. Избягвайте пътувания, преходи извън глав-
ните пътни артерии и утвърдените туристически пътеки.
 Червено – времето е много опасно и се очакват явления 
с изключителна интензивност. Възможни са големи щети 
(вкл. спиране на ток, вода, комуникации, запушване на 
главни пътища). Има реална заплаха за живота на хората. 
Задължително следвайте разпорежданията на власти-
те, бъдете готови за извънредни мерки и обявяване на 
бедствено положение. Избягвайте всякакви пътувания, 
освен при спешни случаи или критични ситуации, застра-
шаващи живота ви там, където се намирате.

Всекидневна карта на прогнозираните опасни явления в 
страната може да се следи на страницата на НИМХ-БАН:  
info.meteo.bg/opasni, а за цяла Европа – на www.meteoalarm.eu. 

Как да се погрижим за собствената си 
безопасност и тази на хората около нас

Бедствието възниква бързо и неочаквано. 
То може да ви принуди да се евакуирате от 

дома си или пък да останете затворени вкъщи 
за неопределено време. За да ограничите последиците и 
оцелеете, докато чакате помощта да дойде, трябва да сте 
предварително подготвени за подобни ситуации:

¡	да знаете номера за спешни повиквания 112;

¡	да познавате сигналите за оповестяване на населението 
(сирени, камбани) и съответните мерки, които трябва да 
предприемете;

¡	да имате приготвена раница за бедствия;

¡	да си изготвите семейни правила за реакция;

¡	да преминете курс за оказване на първа помощ;

¡	винаги да имате в себе си пари в брой;

¡	да си направите застраховка.

Как да си направим семеен план при 
бедствени ситуации
За да се справи семейството ви с възникнало 
бедствие, то трябва да има нужните познания и 
да действа в екип. Съберете се предварително 

и:
¡	обсъдете какви бедствия могат да ви се случат;
¡	разяснете начините за подготовка и реакция и ги упраж-

нявайте;
¡	изберете две места за среща, ако бъдете разделени:

–	място на безопасно разстояние от дома;
–	място извън квартала, ако нямате възможност да се 

върнете вкъщи.
¡	изберете за свръзка приятел, който живее извън града;
¡	определете кой от вас ще отговаря за спиране на водата, 

газта и тока;
¡	определете безопасните места в дома си при различните 

видове бедствия;
¡	съхранявайте запаси за извънредни ситуации и пригответе 

раница за бедствия.

С какви провизии да разполагаме за 
неочаквани ситуации

При бедствия, които могат да ви принудят по-дълго 
да останете в дома си, без възможност да излизате и 
пазарувате, е важно да бъдете подготвени. 

За целта е препоръчително да поддържате в посто-
янна наличност основни хранителни продукти и чиста 
питейна вода. Периодично - поне на 3 месеца - про-
верявайте срока им на годност и ги подменяйте при 
необходимост.

За такива ситуации е необходимо да разполагате с: 
брашно; приготвени и сурови зърнени храни (в ме-
тални кутии); сушени плодове (в метални кутии); 
сухи, хрупкави бисквити (в метални кутии); ориз; 
картофи; сол; консервирани храни – вкл. плодове, со-
кове; растително масло; конфитюри; чай, кафе, ка-
као; мляко на прах (в кутия); твърди бонбони; годна 
за пиене вода; др.

Как да си направим раница за 
бедствия

Основните материали и средства за 
подготвянето й са:

Проект „Съвместни действия за 
повишаване на осведомеността и активиране 
на местни власти и общности за реагиране на и 
адаптация към климатичните промени“ се финансира в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Отпечатано на рециклирана хартия

Издание на фондация „ЕкоОбщност“, София, 2016
http://bepf-bg.org/

Настоящата публикация е създадена с финансовата 
подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
ФМ на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието й се носи 
от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че тя отразява официалното становище 
на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на 
НПО в България.

¡	бутилирана питейна вода, консервирана и суха 
храна в количества за цялото семейство поне за 
3  дни;

¡	фенерче с динамо, радио на батерии и резервни 
батерии;

¡	свирка, свещи, кибрит, запалка; 

¡	инструменти - джобно ножче, отварачки, клещи; 

¡	един комплект дрехи и обувки на човек; по едно 
одеяло или спален чувал;

¡	медицински комплект за първа помощ, средства за 
почистване и дезинфекция;

¡	защитни маски за членовете на семейството и 
хигиенни материали;

¡	лекарства;

¡	резервни ключове за колата, пари в брой и важни 
семейни документи във водонепропусклив плик.

Какво означават метеорологичните кодове
Метеорологично време се нарича промяната в атмосферните 
условия (температура, валежи, вятър и др.) на дадено място 
и в даден момент. За опасните атмосферни явления Светов-
ната метеорологична организация е въвела пет цветови кода, 
с които те се обозначават. Такива явления са обилни валежи, 
силни ветрове, заледявания и тежки снегове, гръмотевици, 
високи и ниски температури, мъгли. За България те се опре-
делят и обявяват от НИМХ-БАН.

На кого да се обадим за помощ 
при извънредни ситуации
Телефон 112 е единен европейски но-
мер, на който се приемат спешни и 
аварийни обаждания. Той е валиден за 
цяла България и е достъпен от всяка 

точка на страната. Избира се без код, дори ако мобил-
ният телефон е със заключена клавиатура или с паро-
ла. Може да се обадите по всяко време на денонощи-
ето, като обаждането е безплатно, независимо дали 
звъните от мобилен или стационарен апарат. Имайте 
предвид, че това не е информационен телефон и не 
обслужва повиквания от неспешен характер!

На 112 звънете, когато имате нужда от помощ при:

пожари спешни медицински случаи

наводнения катастрофи

земетресения промишлени аварии и инциденти

зимни бури биологични и други замърсявания

урагани радиация

За да могат да ви помогнат, съобщете:
¡	вашето име;
¡	отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът, има 

ли пострадали или застрашени хора;
¡	посочете адреса – град, квартал, улица, №, място, 

местност или друго, по което да се ориентират 
спасителните екипи;

¡	посочете броя на пострадалите, ако има такива и 
по възможност вида на нараняванията; 

¡	потърсете помощ от преминаващи хора, 
автомобили или близки обекти.

112

решения
проблеми


