
Измененията 
в климата
КАКВО МОЖЕМ ДА 
НАПРАВИМ НИЕ? 

КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ. А ТИ?

Наблюдавате ли все по-често крайни климатични явления  – 
проливни и нетипично продължителни дъждове, резки 
засушавания, промени в температурите, изместване на 
сезоните? Науката доказва, че нашите ежедневни стопански 
и битови дейности влияят на климата. Как да ги променим, 
така че да се приспособим към новите условия и да смекчим 
честите неблагоприятни явления?

Замърсяването на 
въздуха и човешкото 

здраве

Високата употреба на автомобили и 
горенето на нискокалорични въглища 
(съдържащи 50% пепел и 1% сяра) са 

причината 9% от населението в България 
да страда от бронхиална астма, 

като децата са два пъти повече от 
възрастните. 

Проучването на практики в бита и производството в областите земеделие, водни ресурси, 
енергийна ефективност и отпадъци, има за цел да обрисува картината в седем български общини 
(Брезник, Годеч, Кресна, Симитли, Сливница, Струмяни и Трън), въз основа на което да бъдат 
изведени препоръки за промяна на вредни за климата практики. Проектът включва срещи с местни 
хора, привличане на експерти по ключови теми, изготвяне на учебни помагала и образователни 
дейности с ученици. В периода януари – май 2015 г. предстои провеждането на конкурс за най-
добри идеи, които биха провокирали хората по места да се замислят и променят разбирането си за 
взаимовръзката човешка дейност – природата. 
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Проект „Климатът зависи от нас“ – засилване на гражданското съзнание и 
участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в 
училища и местни общности в Западна България 



Какво представляват 
климатичните явления и 

как се проявяват днес?

Каква е връзката между битовите и земеделски практики на 
човека и климатичните процеси? Защо е важно да смекчим 
личното си въздействие върху жизнената среда, която обитаваме 
и от чиито ресурси сме зависими?

Промените на климата се характеризират най-общо със 
затопляне в глобални мащаби и с повишена честота на екстремни 
метеорологични явления – интензивни валежи, наводнения и 
свлачища, суши и горски пожари, силни ветрове, смерчове, 
градушки. Този тип явления са особено осезаеми в България през 
последните години, като те са се увеличили с 30% за периода 1991-
2010 г. спрямо 1961-1990 г. Според изследвания на НИМХ при БАН 
от 1998 г. насам средните годишни температури са по-високи, 
наблюдават се по-дълги периоди на засушаване, следвани от 
такива с бури и наводнения. 

Съществува риск от увеличаване 
на средните годишни температури 
с 5°  C до края на XXI в., което ще 
превърне климата на България в 
субтропичен. Така традиционни 
животински видове и култури ще 
изчезнат, пожарите ще станат по-
вече, което ще унищожи значителни 
части от горите. Като цяло ефек-
тите са неблагоприятни за хората, 
околната среда и икономиката на 
България, което налага предприемане 
на действия за намаляване на риска и 
щетите от тях.

Ще намалим разходите си за вода като ползваме 
дъждовна за санитарни нужди и поливане. При 
средногодишни валежи в България от 670 мм/кв. м, 
от покрив с площ 100 м2, годишно се събират около 
53 600 литра дъждовна вода. 

Дъждовната вода може да се ползва за капково 
напояване, което пести вода и не отмива горния 
плодороден слой на почвата. Саморъчно направена 
система може да струва 1 лв./кв. м, а един бидон 
(1000 л.) – до 200 лв. Така за градина от 300 кв.м, 
която е достатъчна да произведе зеленчуци за 
4-членно семейство, е необходима инвестиция от 
500 лв. 

Чрез компостиране на биологичните отпадъци от 
градината пестим пари, защото не е необходимо 
да закупуваме подобрители на почвата, 
изкуствени и органични торове. 

Затревяването на междуредията при лозята 
и овощните градини намалява нуждата от 
минерално торене и подобрява структурата 
на почвата.

Практични 
съвети за дома и 
градината:
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