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Приложения от интерактивни материали
Концептуален модел на обучението на учителите на начален
етап от основното образование (ЕКР/НКР, 2016)
Приложение N01
Принципи за изграждане на обучителната програма
• Принцип за справедливост спрямо живота на поколенията и проява на издръжливост. Този

принцип означава да не се надхвърлят възможностите на едно поколение спрямо тези, които
остават след него. Учениците трябва да осъзнаят, че никое поколение не може да бъде подценявано, а животът на нашата планета трябва да бъде такъв, че да гарантира комфорт на
следващите поколения – да се живее така, че след теб да останат същите шансове за разумно
потребление. Това е дефиницията на Гру Брундтланд „да се живее без да се заплашват следващите поколения“ (Grober, 2013, с. 265).

• Принцип за структурност и интердисциплинност. Структурата на устойчивото развитие

има еднаква тежест за екологичното, икономическото и социалното му измерение. Според
този принцип тематичната насоченост може да се разгърне от различни гледни точки за въвеждане на мерки за постигане на устойчивост спрямо протичащите процеси. Възможно е
също да се обединят компетенции от различни учебни предмети върху обектно-центрирана
„картина от света“. Например темата „Тиква“ – тя присъства на празници особено в Габровския
край през октомври, може да се използва като пример за здравословно хранене (крем-супа,
вкусен десерт), участва в приказка на Братя Грим, може да се пресъздаде в натюрморт или да
се проведат дълготрайни наблюдения и природни експерименти със семките ѝ.

• Принцип за „глоба–локалност“, което е изкуствено създадена дума, включваща понятията
„глобално“ и „локално“, в съответствие с мотото на „Локален „Дневен ред 21“ („AGENDA 21“)
– „Мисли глобално, действай локално!“. Програмата „Дневен ред 21“ се създава през 1992 година, като продължението ѝ цели да се обединят локални акции на страните за подобряването
на климатичните условия, които да доведат до глобални влияния върху ситуацията за промяната на климата. Сред тях са и образователните проекти в училищата, които да доведат до
позитивни резултати.

• Принципът за ориентиране към бъдещето също е проява на грижа спрямо естествения око-

лен свят. Става дума за минимизиране на човешкото вредно влияние върху природата и за редуциране на нездравословните опасностите върху човешкия живот. Тук се използва формулировката на Карловиц (Pufe, 2012) – „да не се използват повече ресурси от тези, които могат да
се възобновят“. Смисълът на този принцип в образованието е превенцията и предугаждането
на събитията в природния свят. Изисква се планиране и предвидливост при прилагането на
мерките в подкрепа на биотопа на Земята.

Теми

Обучителни етапи

Форми и методи в Организация и
обучителната сесия продължителност

„Климат и биологично
разнообразие“
С помощта на различни
примери учениците
извървяват пътя на
анализ, характеристика
и идеи за сравняването
на жизнените
потребности за живот
чрез противоречия
и осъзнаване на
взаимовръзки.

Споделяне на
очаквания по проекта.
Модериране на
нагласи на
обучаемите – еднакви
и различни на
планетата Земя.
Противоречиви и
проблемни ситуации
и технология за
информиране.

Групов тренинг.
Анкетни карти
за входящо
проучване.
Лекция с
презентация за
глобално учене.
Дискусия.
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Първи учебен
ден/4 часа

Теми

Обучителни етапи

Форми и методи в Организация и
обучителната сесия продължителност

„Опазване на климата“,
„Какво означава
климатичен баланс?“

Анализ на състоянието Работа в диади
на практиката.
по тематиката
и извеждане на
Оценка на
ключови идеи.
Текстове за информиране документацията –
и подкрепяща
силни и слаби страни
Оценка на
осведоменост за битовото в образователната
документация.
потребление в домашни
политика.
условия – транспорт,
отопление, електричество
и др. и средства за
регулирането им.

Втори учебен
ден/4 часа

„Средства за живот и
климатичен баланс“
С помощта на учителя
създават примери
на отделните важни
средства за живота на
хората, създаването на
жизнени блага, осъзнават
връзката производство
на блага, консумиране на
енергия и балансиране на
климата при подготовка
на хранителните
средства и продукти.
Използват работни
листове за информация
при отглеждането
на продукти,
транспортирането им и
типичните консумативни
навици на хранене.

Втори учебен  
ден/4 часа

Ориентиране
в примерни
технологични модели
за образование в
детството в Германия
(КИТА-институциите).

„Енергия и преживяване“ Ориентиране
в примерни
Преживейте съвместно
технологични модели
в училищната общност
за образование в
културна проява –
детството в Германия
включете се в артистични
(КИТА-институциите).
прояви на пеене,
музициране, театрални
игри, изобразителни
игри, проектна дейност
на оформление на
постер. Културата дава
енергия на хората и
води до възникване на
нещо прекрасно. Можете
да го визуализирате с
учениците в проект.

Моделни
презентации.
Представяне на
идеи и проекти по
групи.

Работа с
въпросници
и списъци за
оценяване
на моделни
технологии.

Трети учебен
ден/4 часа
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Теми

Теми

Форми и методи в Организация и
обучителната сесия продължителност

„Здраве и изхранване“,
„Хранителни навици,
средства за живот и
баланс в климата“

Ориентиране в
примерни източници
на УФУ

Групов тренинг.

Как се грижим да се
храним здравословно, как
можем да осигуряваме
прехраната си и къде
може да се научи за
връзката на всичко това с
климата?
„Запознавам се с
възобновяеми „зелени“
енергии“ – енергията
от силата на вятъра,
биомасата,  играе важна
роля при глобалното
осигуряване на енергийни
източници. Подпомагат се
проекти за възобновяеми
енергии и интегритет
на околните природни
енергии – слънчеви
батерии и др.
„Климатът изяжда –
вредни навици за
консумация и бит“.
Това, което може
да се направи за
намаляването на силата на
отрицателните промени е
осъзнатото преодоляване
на консумативността,
намаляване на вредното
влияние на въглеродния
двуокис в битовото
потребление.
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относно мотивирането
към дейности
с партньори на
образователните
институции.

Приложение на
обучителни  пакети
в педагогическата
практика.

Моделни
презентации.

Трети учебен  
ден/4 часа

SWOT анализ –
Четвърти учебен
външна среда и
ден/4 часа
партньори. Заплахи
и възможности.

Дискусии върху
примери на Коста
Рика, Южна Америка,
Руанда, Африка.

Етапните степени
на образователните
моделни технологии за
интеракция.
Привличане на
партньори на
институциите.

Попълване на
въпросници и
оценяване на
възможности.

Четвърти учебен
ден/4 часа

Теми

Теми

Форми и методи в Организация и
обучителната сесия продължителност

„Опазвам климата на
Земята и на моята
Родина“

Критерии за
оценяването на
образователните
ключови ядра и на
очакваните резултати
като постижения на
учениците.

Анкетни карти
за входящо
проучване.

Презентиране на книги
и медийни изяви по
темата за устойчивото
развитие – споделяне  със
съучениците на книга от
библиотеката, клипчета
от Интернет, постижения
на съученици или на
приятелски семейства.
Разпространяване
на инициативи за
определяне на важни
във календара дни – без
пластмасови пликове,
без пластмасови
шишета, без злоупотреба
в отоплението, с
внимателно ползване
на електроенергия,
на спестяване на вода
за битови нужди.
Използване на
дидактични игри за
разпознаване със знак
за начин на опазване
на климата в конкретна
дейност.
8 теми

Пети учебен ден/4
часа

Оценяване
на ползите от
проектното
обучение.
Обобщаване
на нагласите за
реализирането на
теренна практика.

12 етапни ориентира
за обучителна
програма

17 интерактивни
форми и методи

5 дни –
32 учебни часа
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ПЪРВА ТЕМА.
КЛИМАТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
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Първа тема. Климат и биологично разнообразие
Приложение N02
В САЩ действат т.нар. научни стандарти от следващо поколение, които превръщат изучаването
на изменението на климата в основен приоритет за образованието. В България МОН допълни и
измени стандарта за Приобщаващо образование (2018), за да засили интереса на учениците към
природните науки и устойчивото развитие и да финансира заниманията по интереси в образователните институции.
Ето по-важните въпроси и отговори, свързани с прилагането на Занимания по интереси
(ЗИ) по природни науки според изменение на стандарт за Приобщаващо образование.
През настоящата година 2018/2019 държавните и общинските училища ще получават 25 млн. лв.
допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна степен.
Това не е нов проект, нито национална програма, а интегрална част от системата на финансиране на училищата, която се прилага за първи път по този начин. Именно поради това възникват
множество въпроси.
Какъв бюджет ще получи моето училище?
Държавният бюджет  предоставя допълнителни средства за организирането на занимания по
интереси в основна и средна степен на  базата на:

• норматив за занимания по интереси  за институция;
• норматив за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО
към 1 януари.

Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище
и 30 лв. за ученик. Общините ще получат средствата и ще ги разпределят към общинските училища, като ще задържат 12% от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не
и по норматива за институция).
Т.е. вашето училище ще получи 1900 лв. +  брой ученици Х 26,40 лв.
Всички ученици ли трябва да включим?
Не. Ежегодният бюджет за занимания по интереси се формира на базата на всички ученици в
дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да
бъдат включени в дейностите. Имате като задължение да включите минимум 20% от учениците,
но не е зададена горна граница. Вероятно някои от най-малките училища ще могат да включат
всички ученици, но такова изискване няма. Ако не са включени 20% от учениците, а по-малък
брой, бюджетът, който училището ще получи, се намалява пропорционално.
За какво мога да използвам средствата?
Съгл. чл. 16б, ал. 1 от Наредбата за финансирането можете да използвате средствата за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за
закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти,
за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.   
Обърнете внимание, че и средствата от 1900 лв. по стандарта за институция също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – такива разходи са недопустими.
Обърнете внимание, също така, че лекторските  часове се заплащат съобразно вътрешните  правила за работната заплата. Това е една от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше фиксирана сума за лекторски час на национално ниво. При заниманията по интереси, финансирани от
държавния бюджет, учителите ще вземат различно заплащане в различните училища, тъй като
ВПРЗ са различни. Според КТД, лекторските часове не могат да бъдат по-малко от 7,20 лв. Може,
разбира се, да са повече. Можете също така и да промените обосновано Вътрешните правила за
работната заплата.
Трябвало ли е през януари да планираме ЗИ до декември 2019 г.?
Не. Средствата са за цялата 2019 г., но през първите месеци на 2019 трябваше да се планира в
платформата ЗИ за втория учебен срок на настоящата учебна 2018/19 година. Разбира се, оставете средства и за есенните месеци на 2019  г. Планирането на заниманията през новата учебна
2019/20 година ще стане през октомври 2019 г.
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Как да направя бюджета за заниманията по интереси?
Трябва да вземете под внимание няколко неща:

• какъв бюджет ще получите за ЗИ през 2019 г.;
• колко е лекторският час във вашето училище;
• колко ученици формират минимума от 20%;
• колко часа ще предвидите за всяко занимание по интереси: минимумът  е 2 часа седмично, като

може и повече. Вземете под внимание факта, че учебните  седмици през втория срок са различен брой за различните класове. Оставете си финансиране за есенните месеци – на практика
това са 10 седмици след 10 октомври, когато ще бъдат утвърдени ЗИ за новата учебна 2019/20
година.

Нямате ограничение какъв процент от средствата да използвате за хонорари или за материали.
Това е друга от разликите с проект „Твоят час“, по който имаше изискване за минимален дял
на средствата за хонорари. Вероятно те ще стартират не по-рано от лятото на 2019 г. или през
първия срок на новата учебна година (2019/2020). Със сигурност ще се следи за липса на двойно
финансиране.
Какво ще правят общините с получените от тях средства – 12% от стандарта за ученик?
Общините ще използват средствата за дейности и изяви на учениците, които са включени в занимания по интереси на училища от общината, т.е. общината няма да организира ЗИ, а изяви на
учениците от общинските училища, вкл. екскурзии, посещения в музеи и др. Т.е., ако средствата
не ви стигат, за да организирате екскурзия, можете да се организирате с друго училище/ща от
общината и тя да бъде покрита със средствата от тези 12% (разбира се, след като е договорено
със съответната Община). Единствените ЗИ, които общината може да организира, са по шахмат,
ако такива не се прилагат в никое училище. С тези средства няма да се заплащат клубовете по
интереси към Центровете за работа с деца.
Можем ли да залагаме дейности за ограмотяване и обучителни затруднения?
Не, тези дейности ще бъдат обхванати по проект „Подкрепа за успех“. По него допустими за
дейности за обучителни затруднения ще бъдат около 960 училища, които са включени в списъка
на училищата, получаващи средства за работа с уязвими групи по Наредбата за финансиране.   
Има ли още нещо?
Не забравяйте, че стартира проект  „Подкрепа за успех”,  който продължава  по проекта „Твоят
час”.  По него също ще бъдат финансирани и ЗИ в 1500 училища. Вероятно те ще стартират найрано през лятото на 2019 г. или от новата учебна 2019/2020 г.
Може ли представителят на ПС, който ще утвърждава заниманията по интереси, да води
група?
В Наредбата за приобщаващото образование това не е регламентирано, но според нас представителят на ПС попада в такава хипотеза, ако води група, защото на практика той трябва да
одобри и собствената си група, за която ще получава заплащане и да я одобри с предимство
пред тази на друг колега. Според чл. 2 на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси (ЗПУКИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното
изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който
води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага се всеки доход
в пари или в имущество ...
Кога могат да се провеждат ЗИ?
Според чл. 12 на Наредбата за приобщаващо образование:
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка
с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
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Какви уреди могат да се използват при участието на учителите за реализирането на проекта
„Към въвеждането на действия за климата в образователната учебна програма на българските
училища“ (начален етап на образование)?
Термометър за бързо реагиране

• бързо измерва температурата;
• датчикът е в края на проводника;
• сензорът е деликатен – учениците трябва да бъдат внимателни с него;

• двата миниатюрни кабела в края на сензора трябва да се
докоснат;

• измерва в момента на включване;
• дръжи се далеч от тялото, така че телесната температура да
не повлияе на измерената стойност;

• за да се измери средната стайна температура, се застава в
средата на стаята на около 80 см височина;

• 20-22°C е подходящата стайна температура.
Луксомер

• измерва осветлението (колко светлина има) в „лукс“ (означение: lx)
• на луксометъра има различни нива;
• при включване, трябва да се избере конкретно ниво;
• когато сте в не толкова светла стая или далеч от прозореца,
първо ниво (200 лукса) трябва да е достатъчно;

• когато сте близо до прозореца, е необходим по-широк диапазон (2000 лукса);

• ако сте в още по-светло място, нивото трябва да се повиши;
• в проекта за енергоспестяване ние обикновено се интересу-

ваме от осветяването на бюрото на учениците, за да включват
светлината само когато е необходимо;

• на бюрото на ученик са необходими 300 лукса;
CO2 meter

• измерва стойността на CO2 във въздуха в “ppm” (части на ми-

лион), включва се в захранването и измерването започва след
звуков сигнал;

• препоръчително е да не се поставя в ъгъла на помещението;
• важно за точността на измерената стойност, е никой да не поставя главата си твърде близо до устройството или да вдишва
директно, въпреки че не е необходимо да се поставя в средата
на стаята;

• когато измерената стойност в класната стая достигне 2000
ppm, е необходимо отваряне на прозорец – това измервателно устройство се използва, за да покаже колко бързо въздухът

• в класната стая може да се влоши и какъв вид вентилация е
най-ефективен.
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Електрически измервателен уред

• измерва работата на дадено устройство и консумацията му на електроенергия;
• учениците често не знаят колко електроенергия се разходва от различни устройства, затова измерването допринася да се добие по-ясна представа.

Допълнително:

• 7 температурни сензора за термометрите (5 за устройствата, 2 резервни);
• 5 броя 9V батерии (акумулаторни);
• Зарядно устройство за батериите;
• 3 обикновени термометри за непрекъсната употреба в класните стаи;
• Седмичен таймер (механичен) за електрически уреди;
• Превключващ контакт.

Приложение N03
Тест за „Екологичен отпечатък“
Първа част: Жилище и енергия
Какъв дом обитавате?

• 12 – 18 часа. (55 точки)

• Къща в природата (30 точки).

• 6 – 12 часа. (40 точки)

• Комплекс от еднофамилни къщи (20 точки)

• 3 – 6 часа. ( 25 точки)

• Жилищен блок с повече от 10 апартамента.

• 1 – 3 часа. (10 точки)

(10 точки)

• Блок от типово високо строителство.(5 точки)

Какво отопление използвате?

• Електрическо отопление, енергоспестяваща печка (конвенционален електрически
ток).(30 точки)

• Въобще не използвам. (0 точки).
Колко често пускате пералня (пълно зареждане с 6 кг. пране)?

• Ежедневно. (30 точки)
• Няколко пъти  седмицата. (25 точки)
• 1 - 3пъти на месеца. (15 точки)

• Нафта. (20 точки)

• Рядко. (5 точки).

• Газово отопление.(15 точки)

Посочете кои от тези варианти ви стимулират към намаляването на отпадъци:

• Парно отопление. (5 точки)
• Въглища.(25 точки)
• Дърва и брикети. (5 точки)
Разделяте ли отпадъците вкъщи?

• Да всичко – пластмаса, компост, хартия,
стъкло, мелница за хранителни отпадъци.
(0 точки).

• Само стъкло и хартия. (20 точки)
• Само стъкло. (30 точки).

• За пазаруване нося кошница или платнена
чанта, вместо да използвам найлонови торбички. (- 2 точки)

• Завивам сандвич в салфетка, а не в найлоно-

во фолио. Взимам си напитка от термокана/в
шише или термос, вместо ползвам вместо
еднократни чашки. (- 2 точки)

• Поправям всички по-стари стоки или ги подарявам/препродавам като втора употреба.
(- 2 точки).

• Въобще не разделям.(40 точки)

• Когато имам възможност избирам да купя

Колко часа на ден използвате интернет
дневно за общуване, комуникация и медии
(телевизор, компютър, музика)?

• Отнасям се внимателно към използването

• 18 – 24 часа. (70 точки)
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стоки, които не са опаковани в изкуствено
фолио/найлонова торбичка. (-2 точки)

на хартията, като използвам и двете страници за писане/отпечатване. (- 4 точки).

Каква е площта на един член във вашето жилище?

• 1 – 20 кв. м. (10 точки)

• Кафе. (8 точки)
• Плодов сок. (12 точки)

• 20 – 40 кв. м. (20 точки)

В каква форма купувате предимно напитките?

• 40 – 60 кв. м. (30 точки)

• В чашки. (10 точки)

• Над 60 точки кв. м. (40 точки)

• В тетра-пак. (6 точки)

Какъв вид електрическа енергия използвате?

• Шишета за еднократна употреба. (4 точки)

• Конвенционална от електроразпределителните дружества. (15 точки)

• Неконвенционална от сертифицирани фир-

• Шишета за многократна употреба – стъклени. ( 2 точки)

Междинен резултат.

ми за „зелена енергия/екоток. (- 15 точки).

Загасяте ли осветлението, когато напускате
стаята?

Трета част. Разходи.

• Да, винаги. (- 10 точки)

Каква сума харчите като потребител извън
другите разходи (жилище, храна, облекло).

• Не, никога – забравям или съм мързелив/а

Междинен резултат.

• Над 200 евро на месец. (60 точки)
• От 100 до 200 евро на месец. (50 точки)
• От 50 до 100 евро на месец. (30 точки).
• От 25 до 50 евро на месец.(15 точки)
• Под 25 евро на месец. (0 точки)

Втора част. Хранене

• Бяла хартия/без значение каква.(20 точки)
• Рециклирана хартия или хартия щадяща

да го изпълнявам. (20 точки)

• Оставям електрическото осветление винаги

– светлината е важна за настроението. (30
точки)

Къде се храните обикновено?

• Аз се храня вкъщи или ям при приятели. (2
точки)

• Храня се в стол/менза. (4 точки)
• Храня се в заведения за бързо хранене/ресторант. (8 точки)

Какви хранителни проекти използвате?

• Пазарувам само пресни продукти. (0 точки)
• Пазарувам повече пресни отколкото дълбоко замразени или консервирани стоки. (5
точки)
• Пазарувам пресни, но и замразени/консервирани стоки поравно. (10 точки)
• Пазарувам повече замразени/консервирани, отколкото пресни продукти.(15 точки)
Какви напитки използвате обикновено?

• Чешмяна вода. (1точка)
• Минерална вода. (2 точки)
• Сокове от региона (ябълков сок). (3 точки)
• Портокалов сок. (8 точки)
• Билков или фруктов чай в пакетиран вид. (3

точки)
• Чай от други континенти (черен, зелен чай.
(6 точки)

Какъв вид хартия използвате предимно?

природата. (5 точки)
• Колко често си купувате нова дреха?
• Веднъж седмично или по-често. (40 точки)
• Един до три пъти през месеца. (30 точки)
• На всеки 1 – 3 месеца. (10 точки)
• Рядко. (5 точки)
Колко повече от един път в месеца купувате
дрехи втора употреба?

• Три четвърти от месеца или повече. (20 точки)
• На всеки половин месец. (10 точки)
• На всяка четвърт (всяка седмица). (5 точки)
• Въобще не купувам. (10 точки)
Колко често употребявате козметична стока?

• Всеки ден – червило, крем, лак за коса, сапун за бръснене, дезодорант, гел за коса,
грим. (25 точки)

• Освен сапун, дезодорант и лосион за тяло
използвам рядко други стоки. (10 точки)

• Не използвам нищо освен  вода. (0 точки)
Междинен резултат.
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Четвърта част. Мобилност.
Какво разстояние изминаваш с автомобил
(споделено пътуване, пътуване с повече от
три нощувки)?

• Над 500 км. (65 точки)
• 250-500 км. (55точки)
• 100-250 км. (45 точки)
• 50-100 км. (35 точки)
• 25-50 км. (25 точки)
• 10-25 км. (15 точки)
• 0 до под 10 км. (10 точки)
• 0 – никога не пътувам с кола. (0 точки)
Колко лица използват автомобила ви, когато пътувате с него?

Колко часа пътувахте през последната година със самолет?

• До 50 часа. (70 точки)
• 20 до 50 часа. (60 точки)
• 10 до 20 часа. (50 точки)
• 5 до 10 часа. (40 точки)
• 3 до 5 часа. (30 точки)
• 1 до 3часа. (20 точки)
• Въобще не съм ползвал услугите на самолетни компании

Колко пъти в годината предприемате подълго пътуване с повече от три нощувки?
Над 10 пъти. (40 точки)

• Пътувам сам/а.(30 точки)

• 5 до 10 пъти. (30 точки)

• Пътувам с още едно лице. (15 точки)

• 3 до 5 пъти. (20 точки)

• Автомобилът е пълен. (5 точки)

• 1 до 3 пъти. (10 точки)

Колко километра изминавате с велосипед/
мотопед?

• Не пътувам. (0 точки)

• Над 100 км. (35 точки)

Къде пренощувате при пътуване до друга
страна?

• 50-100 км. (25 точки)

• В хотел. (30 точки)

• 25-50 км. (15 точки)

• В хостели, общежития. (15 точки)

• 10-25 км. (10 точки)

• При приятели/роднини. (0 точки)

• Под 10 км. (5 точки)
• Не използвам велосипед и мотопед. (0 точки)
Колко време прекарвате в седмицата в обществен транспорт (до работно място, посещение на приятели, спортуване, прекарване
на свободно време, екскурзия?

• 0 до 15 часа. (30 точки)
• 10 до 15 часа. (25 точки)
• 7 до10 часа. (20 точки)
• 4 до 7 точки. (15 точки)
• 1 до 3 часа. (10 точки)
• Под 1 час. (5 точки)
• Не използвам въобще обществен транспорт.
(0 точки)
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ВТОРА ТЕМА. „ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА“,
„КАКВО ОЗНАЧАВА КЛИМАТИЧЕН БАЛАНС?“
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Втора тема. „Опазване на климата“,
„Какво означава климатичен баланс?“
Приложение N04
Подкрепяща информация за климатичен баланс и неговите сценарии според европейската
законодателна политика
Значението на думата „баланс“ е свързано със съотношението между взаимосвързани показатели в тяхното влияние и уравновесяване. Отнесено до климата – това  е съвкупност от величини,
характеризиращи енергийните източници, които се измерват и изчисляват с параметри, значими
за климата на Земята. Той е представен в учебника за учителите в училищната мрежа – начален
етап, а тук се посочват примерни, подкрепящи темата факти, политики и форуми за спестяването
на енергията и управлението на мерки за смекчаване  и адаптация към климатичните промени.
В учебника е посочено в кои интерактивни тренинги тази информация разширява знанията на
педагозите в началния курс и им дава стимул да я проучат допълнително и да я интерпретират и
представят в своите разработки за придобиването на клас-квалификация и кариерно развитие.
Кои са доказателствата за изменението на климата и неговите последици?

• 11 от 12 поредни години (1995-2006) са сред най-горещите от 1850 г., откакто се измерват наземните температури на глобално ниво;

• средното количество морски лед в Арктика е намаляло с около 40% през последните десетилетия;

• снежната покривка в северното полукълбо е намаляла с 10% от 60-те години на миналия век;
• пролетта настъпва все по-рано всяка година, което води до промяна в биологичния жизнен
цикъл;

• наблюдава се миграция на растителни и животински видове към полюсните ширини;
• температурата в Европа през последния век също се е повишила с почти 1°C, т.е. повече от
средните стойности в света;

• валежите и снеговалежите значително са се увеличили в Северна Европа (с 10 до 40%), докато
в Южна Европа те са намалели с около 20% и все по-често се наблюдава засушаване;

• навсякъде по света границите на ледниците се оттеглят. От 1850 г. насам ледниците в Алпите
са загубили около две трети от обема си, като процентът на този спад се увеличава след осемдесетте години на 20. век.

В Парижкото споразумение се поставя проблемът за отношението между придобиването на култура за изменението на климата чрез образование. В чл. 6 от РКООНИК (Рамкова
конвенция на Организацията на Обединените нации по изменение на климата), озаглавен като
Образование, обучение и информиране на обществеността е акцентирано върху връзката
между обучение и действия за климата. Обособяването на тази част доказва нарасналата нужда
от това във всяка страна-членка на ЕС да се подходи към тези три аспекта в тяхната взаимовръзка. Тя е изведена в държавната политика на МОН чрез разписването на стандарта за Гражданско,
здравословно, екологично и интеркултурно образование (Наредба 13, 2016). Не случайно и чл.
12 от Парижкото споразумение гласи: „Доколкото е целесъобразно, страните си сътрудничат
при предприемането на мерки за подобряване на образованието, обучението, осведомеността
и участието на обществеността и публичния достъп до информация в областта на изменението на климата, като признават значението на тези стъпки за подобряването на мерките
съгласно настоящото споразумение“. Това означава, че в училището ще се обръща все повече
внимание върху взаимодействията на енергетичните източници и факторите на климатичната
система. В началното училище се изучава влиянието на естествените енергетични източници и
най-вече на Слънцето върху атмосферата и сезонните изменения.
Когато говорим за обучението за климатичните промени, трябва да се поясни, че те са колебания и/или изменения на климата. Тези колебания са постоянни или скокообразни (непостоянни).
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Изменението на климата е преминаване на климатичната система в ново равновесно състояние, характеризиращо се с различни от предишните многогодишни средни стойности на климатичните параметри. Изменение на климата, характеризиращо се с монотонно нарастване или
намаляване на средната стойност на климатичните параметри за някакъв период от време е климатична тенденция.
Схемата по-долу включва и антропогенния фактор:

• според Междуправителствената група от експерти по изменение на климата (IPCC), “с много

голяма увереност” може да се твърди, че човешката дейност от 1750г. насам е довела до повишаване на глобалната температура;

• съгласно Световната метеорологична организация през последните десетилетия парниковите

газове имат доминираща роля по отношение на глобалните климатични промени (становището на НИМХ-БАН: в брошурата „Климатични промени“, 2010 г.). В схемата по-долу се включват
човешките дейности и екологичните системи. Бъдещите въздействия на климатичните промени могат да се реализират при: 1) мерки за смекчаването им, но без мерки за адаптация;
2) мерки за смекчаване и мерки за адаптация; 3) прогнозно изходно ниво – без климатични
промени и адаптация. Ползата от адаптацията, сравнявана с разходите за нея, има остатъчни
въздействия върху климатичните промени.
Човешките действия и естествените екосистеми са подложени на смекчаване и адаптация.
Смекчаването се отнася до парниковите емисии, екологичните промени (излагане   и численост), външните въздействия, които се характеризират с уязвимост. С уязвимостта е свързан и
адаптивният капацитет (социално-икономически и институционален капацитет и готовността
за адаптивност).
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В България през ХХІ-ви век най-уязвими ще бъдат:

• пролетните земеделски култури поради очаквания валежен дефицит през топлото полугодие;
• културите, отглеждани върху неплодородни почви;
• културите от неполивни площи;
• обработваемите земи в Югоизточна България, където дори и при съвременните климатични

условия валежните количества са недостатъчни за нормален растеж, развитие и формиране
продуктивността на земеделските култури.

Климатичните промени влияят върху екосистемите, в повечето случаи – негативно. Анализът
на уязвимостта при различни климатични условия: оценка на мерки за адаптация, планове за
действие, стратегии.
Законът за енергията от възобновяеми източници –  урежда производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
Какви са целите в Закона за енергийната ефективност:

• спестяване на енергия в размер на 8.325 GWh (гигават/часа) до 2020;
• годишни енергийни спестявания в размер на 1,5% от обема на продажбите на енергия;
• мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5% от общата разгъната застроена площ (РЗП) на всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация;

• увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;
Националните цели до 2020 г. са подчинени на цялостната стратегия на ЕСТЕ:

• Дерогацията (частична отмяна на определен закон в гражданското и в църковното право) и
за получаване на безплатни квоти за електропроизводителите. Разходването на приходите от
търговия на квоти за покриване на разликите между борсовата цена и преференциалната
цена за електропроизводителите от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) и високоефективното комбинирано производство чрез договори за премия и разходите по дългосрочните
договори.

• Специфично за Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) е, че няма индивидуални

цели за всяка държава членка, а се изпълнява съвместно обща цел на ниво ЕС. Съответно,
всички инсталации в Схемата следва да намалят емисиите ПГ с 21% до 2020 г. Разпределението на усилията за постигане на общата цел на ЕС за намаляване на емисиите ПГ с 20% до 2020 г.
спрямо нивата им от 1990 г. се постига при спазването на директива, установяваща Европейска
схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) → общо намаляване на емисиите ПГ от източниците в ЕСТЕ
с 21% спрямо нивата им от 2005 г. Освен това се прилага и решение за разпределение на усилията за секторите извън ЕСТЕ → варират от -20% до + 20% за различните страни. Делът на ВЕИ
в крайното енергийно потребление към 2020 г. задава цели, които  варират от 10% до 49% за
различните страни, а целите са определени в контекста на стратегията „Европа 2020“, където
ресурсната ефективност е водеща инициатива.

• За секторите извън ЕСТЕ (сграден фонд, селско стопанство, управление на отпадъците,

транспорт) България е договорила възможност за увеличаване на емисиите си с 20%, въз основа на обективни критерии като възможност за инвестиции (БВП) и постигнато намаление на
емисиите към 2005 г. спрямо нивата им от 1990 г.

• Делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия е 16%. Делът  за 2016 г. е

18,8%.Националната цел за енергийна ефективност е 41% намаление на първичната енергийна интензивност (ПЕИ) спрямо ПЕИ през 2005 г. Степента на изпълнение на целта за периода
2014-2017 г. възлиза на 60,7 %.

• 10% е делът на енергията от ВЕИ в транспорта и 6 % е намалението на интензитета на парниковите газове (ПГ), което – за 2016 г. е 5,3 %.

Национални цели от базова гадина 2005 до 2030 г.
В ЕСТЕ се изпълнява колективна цел от 43% намаляване на емисиите ПГ до 2030 г. спрямо нивата
им от 2005 г. Усилията за постигане на тази цел се разпределят както следва:
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• Европейска схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) → общо намаляване на емисиите ПГ от източниците в ЕСТЕ с 43% спрямо нивата им от 2005 г.

• При секторите извън ЕСТЕ → за всяка държава членка са определени годишни цели за намаляване на емисиите за периода 2021-2030 г., които варират от 0 % (България) до 40 % (Швеция и
Люксембург) под нивата от 2005 г.

• Националната цел за намаляване на емисиите ПГ за секторите сграден фонд, селско стопан-

ство, управление на отпадъците, транспорт е 0% спрямо нивата от 2005 г. Делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление е 25%.

• Националната цел за енергийна ефективност е 27% .
Националната цел за междусистемна свързаност е 15%. Освен целите за смекчаване на климата,
представени в приложението по-горе са важни целите на адаптация към съществунащите изменения. Налице са песимистични и оптимистични сценарии във връзка с изменението на
климата (Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика
от климатичните промени „Околна среда 2007-2013 г.“).
Сценариите за очакваните климатични промени всъщност са процеси на моделирането на очакваните климатични промени към бъдещи времеви хоризонти, като се използват стандартизирани набори от сценарии. Те осигуряват сравнимост на резултатите от климатичното моделиране и описват възможните траектории на бъдещото развитие на човечеството, които трябва да
се вземат предвид на входа на използвания климатичен модел.
Използването на различни сценарии при един и същи модел дава на изхода на модела различни
резултати за очакваните климатични промени. Разработваните досега набори от сценарии
като цяло са възприети с консенсус от международната научна общност: стоят в основата на
публикуваните по различно време оценъчни доклади за изменението на климата, изготвяни от
Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).
Как да се „четат“ сценариите?
Тъй като бъдещото развитие на човечеството е непредсказуемо, използваните сценарии не
представляват точни прогнози. Те са субективни предположения за социално-икономическото развитие в глобален и регионален контекст. Следователно резултатите от климатичното моделиране, базирани на съответните сценарии, не са точни прогнози, а хипотетични реакции
на климатичната система в отговор на оказания върху нея антропогенен натиск, описан
в сценариите.
Поради това в климатичното моделиране вместо понятието „климатична прогноза”, се използва понятието „климатична проекция” – т. е. подчертава  се несигурността в очакваните промени.
Разработени са четири поколения сценарии:
Първият набор от сценарии е създаден за целите на Първия оценъчен доклад на IPCC за изменението на климата. Тя е създадена за оценяването от науката на риска от глобалното изменение
на климата, предизвикано от техногенни фактори.  Орган е на ООН. Този набор от сценарии SA90
(Scientific Assessment 1990 г.) включва четири сценария (SA90-A, SA90-B, SA90-C и SA90-D). Практически интерес към тях няма, те имат само историческа стойност.
Вторият набор от сценарии (IPCC Scenarios 1992, IS92) е публикуван от IPCC през 1992 г. и
включва шест сценария, наименувани съответно IS92-A, IS92-B, IS92-C, IS92-D, IS92-E и IS92-F. Тези
сценарии са използвани при изготвянето на Втория оценъчен доклад на IPCC. Те се основават на
предположения за изменението на антропогенните емисии на газове в атмосферата и възможния им ефект върху бъдещия климат на планетата. Сценариите описват различни комбинации
между предполагаеми емисии и очаквани промени в броя на населението, брутния вътрешен
продукт, технологиите, добива и консумацията на изкопаеми горива и други фактори. Всичките
шест сценария са разработени за един и същи времеви период (от 1985 до 2100 г.), като до 2025
г. времевата стъпка е през 5 години, а след 2025 г. – през 25 години. Сценариите се отнасят както
за глобално, така и за регионално ниво.
Третият набор от сценарии е представен в Специалния доклад за емисионните сценарии
(Special Report on Emissions Scenarios, SRES). Тези сценарии са предложени през 2000 г. и са използвани при подготовката на два последователни оценъчни доклада на IPCC – Третия и чет-
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върти оценъчни доклади (2001 и 2007). Двата доклада са отправна точка през първото десетилетие на 21. век за голяма част от изследванията на климатичните промени.
В терминологията, използвана при SRES-сценариите, под понятието „сюжетна линия” се разбира текстово описание на сценарий (или семейство от сценарии), разкриващо главните характеристики на неговата динамика и връзките му с ключовите движещи сили на развитието на човечеството.
Под понятието „сценарий“ се разбира проекция на възможното бъдеще върху основата на ясна
логика и количествено измерима сюжетна линия.
Дефинирани са четири сюжетни линии, обозначени като A1, A2, B1 и B2. Екипът, създал SRESсценариите, е определил четири сюжетни линии, обозначени като A1, A2, B1 и B2, които описват
в глобален мащаб взаимовръзките между движещите сили на емисиите на парниковите газове и
аерозолите, а също и тяхната еволюция през 21. век. Всяка сюжетна линия представя различни
демографски, социални, икономически, технологични и екологични процеси, които се различават във времето. Четирите сюжетни линии комбинират два набора от противоположни тенденции – между икономическия растеж и състоянието на околната среда и между процесите на
глобализация и процесите на регионализация (фиг. по-долу, използвана от Анализ и оценка на
риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени „Околна
среда 2007-2013 г.“).
        

Земеделие
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ТРЕТА ТЕМА. 								
СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ И КЛИМАТИЧЕН БАЛАНС
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Трета тема.
Средства за живот и климатичен баланс.
Приложение N05
Същност на климатичните промени.
• Климатичните промени имат конкретни регионални измерения.
• Наблюдаваните промени в Югоизточна Европа се отнасят и за територията на България.
• Всички региони са засегнати по един или друг начин и влиянието на глобалното затопляне –
засяга всички сфери на стопанска дейност.

• Средната температура в региона се е повишила с 1,3˚С от прединдустриалния период до сега.
• Глобалните и регионални модели за измененията в климата показват, че към края на 21. век
Европа ще е с 2,5-4,0˚С по-топла.

• Такива промени ще подложат на сериозно изпитание почти всички сфери от нашия живот
(World Bank, 2012).

• Продължават да намаляват ареалите с вечно замръзнали почви, както и ледените щитове на
Гренландия, ледовете в Арктика, както и ледниците навсякъде в континента.

• Леденият щит на Гренландия губи по около 250 млн. т. oт масата си всяка година в периода
2005-2009 г.

• Ледниците в Алпите са загубили около 2/3 от обема, който са имали до 1850 г. (IPCC, 2013).
Последиците…
• Тези динамични процеси и промени ще оказват все по-силно влияние върху количеството и
режима на оттока на реките, подхранвани от тях.

• Вече се наблюдават  промени в ареалите на разпространение на растителни и животински видове, промени в продължителността на вегетационния период и фенофазите при растенията
и възниква въпросът дали екосистемите ще имат време да се адаптират към подобни или побързи и интензивни промени.

• Въпреки че нараства вегетационният период в повечето региони на континента, не навсякъде

това ще има очакваният благоприятен ефект върху добивите, защото този процес ще е съпроводен от по-продължителни периоди на горещи вълни, засушаване и суши, особено в страните
от Централна и Южна Европа.

• Евентуалният положителен ефект от намаляването на разходите за енергия за отопление ще
се неутрализира от нарастването на необходимата енергия за охлаждане.

• Нарастват щетите от екстремни хидро-климатични явления като наводнения, извънредно високи температури, бури, предизвикани от извънтропични циклони в северните части на континента, суши, градушки и др.

Необходими са спешни действия:
• проучвания и създаване на все-по съвършени и детайлни модели;
• реалистични сценарии;
• работещи стратегии на глобално ниво;
• конкретни мерки за адаптация (не за „борба“);
• мерки за смекчаване на последиците.
По-долу са представени модели с обратна връзка върху климатичната система. Вижда се през
различните периоди евентуалното прогнозиране на затоплянето на климата на планетата. Когато говорим за възможните промени на климата в следващите 100-200 г. за разлика от прогнозата
на времето, се разглеждат различни климатични сценарии, които се базират на различни модели. Повечето модели включват като фактор и човешката дейност.
Много от процесите, които съществуват в природата, все още не фигурират в тези модели. Не е
ясно какво е влиянието на облачните системи върху парниковия ефект. Математичните модели
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на климата, които се използват и за симулиране на очакваното  изменение на климата през 21.
век, се нуждаят от сценарии на бъдещите емисии парникови газове и аерозоли в атмосферата. Най-общо казано, температурите се покачват равномерно, но валежите намаляват, главно в
югоизточната част на страната. В планините се запазват като количество, но поради повишаване
на температурите през зимата, запасите във форма на сняг ще намалеят.

Интерактивен тренинг.
Използвайте различни модели за обединяването на снимковия материал със следната информация за възможности при предотвратяването на факторите за вредни климатични изменения.
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• Спестяване на електроенергия чрез използване на обществен транспорт и велосипед.
• Намаляване на вредните емисии на СО2 два пъти спрямо количеството преди 1990 г. при съблюдаване на политики за производство и дейност за недопускане на СО2 емисии.

• Използване на възобновяеми иновативни енергии – една пета от общата енергия трябва да се
придобива чрез вятъра и слънцето.

• консумацията на енергия трябва да се спестява чрез повишаване на енергийната ефективност.
• През октомври 2014 г. държавните глави на държавите-членки на ЕС приеха нови цели за кли-

мата и енергетиката до 2030 г. Старите три цели трябва да продължат: опазване на климата,
възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

• Емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г. трябва да бъдат намалени с поне 40%.
• Делът на възобновяемите енергийни източници в Европа трябва да се увеличи до поне 27%.
• Потреблението на енергия трябва да намалее с 27%.

Приложение N06
Анализ и оценка – ситуацията в България
От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към затопляне; през
втората половина на 20. век зимите са по-меки.

• 20 от последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна
температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).

• Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

• Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две десе-
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тилетия на 20. век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

• Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви.

• Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: значи-

телно увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм – с около
30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите на
пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични
бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния
период.

• Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

• Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва трайна тенденция към изтъняване.

• Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
• Данните от фонологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 дни в

различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на климата
през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.

Уязвимостта на България от появата на бедствия, свързани с климатичните промени, е определена на базата на научните сценарии за промяна на климата, представени в Четвъртия и Петия доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК). Данните от
анализа показват, че съгласно всички модели, в региона на Югоизточна Европа, към който принадлежи България, посоката на промените е ясно изразена към повишаване на температурата,
повишаване на екстремността на валежите и продължителността на безвалежните периоди и
респективно нарастване на риска от суша, наводнения и съпътстващите ги опасни явления като
горещи вълни, пожари, градушки, ерозия, свлачища и др.
Сценариите за изменението на климата, на които се базира оценката, не са екстраполации на
сегашния климат в близко бъдеще, а предположение за това какво би се случило с климата при
определено социално-икономическо развитие. Предположенията за изменението на климата се
основават главно върху математическо моделиране, при което често съществуват редица неопределености, свързани главно със сценариите за изменението на климата.
Основните опасни явления и процеси, свързани с промените в климата, които могат да генерират различна степен на риск за социално-икономическите и природни системи, са:

• екстремно високи температури (горещи вълни);
• суша; наводнения;
• горски пожари;
• повишаване на морското ниво;
• повишаване на температурата на повърхностните води;
• инвазивни видове и др.
Направеният анализ от изследователи в областта на климатологията и демографията (http://
myclimate.bg/wp-content/uploads/2015/10/climate_change.pdf) показва, че България ще бъде засегната от климатичните промени до края на века. Проектираните промени в температурите и
валежите, както и свързаните с тях възможни климатични екстремуми в Петия доклад за оценка
на IPCC показват, че в зависимост от използвания сценарий, средната температура на въздуха
ще нарасне към 2082-2100 г. спрямо нормата от 1961-1990 г. с 2 до 7 градуса по С. Колебанията
в средногодишните валежи са в рамките на 10% и 10-20 %. Във времевия хоризонт след 2065 г.
до края на века се очаква валежите през лятото да намелят според всички модели до 10-20 %.
Анализът на очакваните екстремни климатични явления на базата на използваните температурни и валежни индекси показват, че в страната ще се увеличава броят и интензивността на сухите
и горещи периоди през лятото, сушите и наводненията ще се проявяват с по-голяма честота,

22
РАБОТЕН ВАРИАНТ

както и проливните валежи и свързаните с тези промени опасни природни явления и процеси.
По всички сценарии се очаква средногодишният брой на ледените дни през периода 2013-2035
г. да намалее средно с 5 дни.
Уязвимостта на страната по отношение на експонираността ѝ на въздействие на хидроклиматичния риск е умерена при настоящите условия, но има реални предпоставки тя рязко да нарасне
след 2035 г., като е възможно това да се случи и по-скоро, поради проектираните въздействия на
климатичните промени за нашия регион, както и поради неблагоприятните демографски процеси, които се очаква да се задълбочат в бъдеще.
Изменението на климата има и положителни ефекти: например повишаването на температурата
ще позволи отглеждането на ранните земеделски продукти на открито или в оранжерии, като
разходите за енергия в тях ще намалеят.
Поради очакваните по-меки зимни периоди ще се спестяват годишно значителни средства за
поддръжка на градската среда, което до известна степен ще компенсира разходите за технологично усъвършенстване на инфраструктурата.
По-меките зимни условия и очакваните по-дълги безмразови периоди ще увеличат периода за
активно строителство, в т.ч. и за малките и средните предприятия, където липсват определени
технологични предимства, които имат големите предприятия.
Климатичните промени в България през лятото биха създали предпоставки за значително удължаване на туристическия сезон – първоначално в посока пролет и впоследствие в посока на
есенните месеци поради повишаване на температурата.
Обобщените резултати от секторните анализи показват, че климатичните промени засягат всички сектори, като за много от тях се отбелязват не само възможните опасни последствия, а и някои нови възможности и благоприятни ефекти. Необходимо да се премине към адаптиране на
секторите към възможните промени в климата, за да се посрещнат предизвикателствата, пред
които страната ще бъде изправена в десетилетията в края на века.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
ПЕТА ТЕМА. „ЗДРАВЕ И ИЗХРАНВАНЕ“,
„ХРАНИТЕЛНИ НАВИЦИ, СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ И БАЛАНС В КЛИМАТА“
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Пета тема. „Здраве и изхранване“, „Хранителни
навици, средства за живот и баланс в климата“
Приложение N07
Таблица: СО2 в килограми еквивалент на килограм на култури и животински продукти в
селското стопанство
Продукт

Характеристика

Въглероден диоксид, еквивалентен в кг.

Зеленчуци

сурови

0,1

Картофи

сурови

0,2

Домати

сурови

0,3

Пресни

плодове

0,4

Черен хляб

изпечен

0,7

Краве мляко

опаковка

0,8 до 2,4

Месо от домашни  птици

опаковка

от 1,6 до 4,6

Яйца, от свободни кокошки

опаковка

2,7

Ориз

опаковка

2,9

Свинско

тренажирано

3,1 до 3,3

Говеждо

тренажирано

от 7 до 28

Сирене

опаковка

8,5

Масло

опаковка
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Източник: Съвет на експертите по околна
среда, 2012
По въздух се разпространяват бързо развалящи се стоки, например риба, екзотични плодове
или ягоди през зимата.
Отделните фактори могат да обърнат въглеродния отпечатък с главата надолу. Методът на култивиране и производство на храните също влияе върху баланса на CO2. Продуктите, придобивани по биологичен начин, произвеждат по-малко емисии на парникови газове в сравнение с
конвенционалните продукти (вж. таблицата по-долу).
Таблица: CO2 еквиваленти в килограми на килограм продукт според метода на производство
Храни

Традиционно

Екологично

Пресни зеленчуци

0,15

0,13

Домати

0,34

0,23

Мляко

0,94

0,88

Телешки

13,31

11,37

В някои случаи разликите са малки и оценката на „въглеродния отпечатък“ е трудна. Например
Федералната агенция по околна среда на Република Германия сравнява консумацията на енергия по отглеждането на регионални ябълки и тази от производството на вносни ябълки от Нова
Зеландия. Съответно, консумацията на енергия за вносни ябълки е значително по-висока. Сравнението също така показва, че пътят на закупуване на продукцията от потребителя или пътят на
потребителя е един от най-големите фактори за вредата върху климата както във вноса, така и
в производството на регионалните ябълки. Пътуването до фермата с плодове в района с кола
може да подкопае ползите от производства на регионалните ябълки.
Друг пример са доматите. В Германия доматите на полето узряват само от средата на юни до
средата на октомври. Доматите се внасят извън сезона, а някои се отглеждат в отопляеми оранжерии. Емисиите на CO2 за домати от оранжерията са много пъти по-големи от тези за внос на
домати.
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Какви решения има?
Храненето е в многоаспектни гледни точки специализирана област, когато става въпрос за опазване на климата. Емисиите на парникови газове са тясно свързани с консумацията на потребителите и хранителните навици. За разлика от други области, те трудно могат да бъдат повлияни от
технически мерки и правни разпоредби. Така емисиите от селското стопанство не могат да бъдат
напълно избегнати.

Приложение N08
Компостиране и училищна градинка
Първи вариант:

• Осигурете кофа, в която да се събират основно зелени и кафяви отпадъци (обелки от зеленчуци, плодове, трева, листа, семена, остатъци от хляб и др.).

• Обяснете простото правило: това, което расте от земята, може да я наторява.
• Не използвайте при наторяване месо, мазнини, млечни продукти и опаковки. Изпразвайте и
изплаквайте кофата всеки ден.

Втори вариант:

• Определете място, където ще изхвърляте органичните отпадъци и изградете компостер. За
да направите място, къдете да събирате материалите и да направите тор, изкопайте заедно с
участниците малка дупка (плитка, с размери около 20 см дълбочина и метър на метър).

• След като сте оформили дупката, поставете на дъното малко клони и семена, за да може въздухът да циркулира през купчината.

• После поставете материала за тора. Осигурете лопата, с която да надробявате материала, за
да се разложи по-бързо.

• Върху купчината изсипете тънък слой пръст или нарязана трева; може и дървесни стърготини.

През зимата, при невъзможност да се правят дупки за тор, може да обясните процеса на участниците и да направите модела му с помощта на моделин и природни материали. Важно е учениците да разберат смисъла на наторяването и правилните съставки, както и важността на това
да знаем как да използваме всички дарове на природата, за да я ценим. С готовата тор започнете
да наторявате  градинката заедно с участниците.
Следващите участници ще видят какво са направили тези преди тях, ще продължат да работят
за създаването на тор и при необходимост – ще направят ново торище. Приемствеността е част
от развитието на екологичната интелигентост като умение за общуване и мислене за другите.
Отделете място за малка градинка, в която заедно с участниците да отглеждате зеленчуци, подправки и цветя.
Първи вариант:

• Зеленчуковата градина ще даде възможност на участниците да видят как теорията действа

на практика, да наблюдават цикъла на живот на засадените растения, да видят как природата се отблагодарява за положените грижи – торене, прекопаване, засаждане, поливане,
плевене.

• Грижата за насажденията ще даде възможност на участниците да придобият навици за здравословен живот, близък до природата, за споделяне на плодовете на труда с останалите, за
осъзнаване на връзката между усилия и резултат и ще насърчи приемствеността със следващите класове.

• Не бива да пренебрегваме и приноса на отгледаната продукция към здравословното хранене

на участниците! Отделете време всеки участник да попълни въпросник за своя екологичен
отпечатък.
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• Получените резултати ще бъдат чудесна отправна точка за всички дейности и дискусии впоследствие.

• Не принтирайте въпросника, а използвайте компютри, за да пестите хартия.
Втори вариант:

• Изберете подходящо място за градината. Не е необходимо тя да е голяма, а при липса на под-

ходящ терен, бихте могли просто да оформите кът със съндъчета, стари автомобилни гуми,
кашпи и саксии. Прекопайте, добавете оборска тор и оставете да престои. След две седмици
прекопайте отново. Ако градината ще е в съдове, просто осигурете подходяща почва и ги
напълнете.

• Засадете избраните семена. Подходящи са моркови, тиквички, краставици, репички, марули,

лук, различни подправки. Ако искате да имате домати или чери домати, ще трябва да си направите разсад или да вземете такъв от свои близки за първата година. От качествата на семената и посадъчния материал зависи много дали зеленчуците ще се развият добре. Затова
трябва много да се внимава при снабдяване със семена или разсад. Ако семената са заразени
с болести и неприятели, резултатите няма да са добри. Необходимо е правилно редуване на
културите в едно хармонично съжителство, за да не се изтощава почвата. Освен това при определено подреждане и комбиниране на растенията, рискът от вредители е по-малък.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
ШЕСТА ТЕМА. „ЗАПОЗНАВАМ СЕ С ВЪЗОБНОВЯЕМИ
РЕСУРСИ И ЗЕЛЕНИ ЕНЕРГИИ“
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Шеста тема. Запознавам се с възобновяеми ресурси и
зелени енергии
Приложение N09
Интерактивен тренинг
Поставете ключова дума на всеки ред в таблицата, отнесен до същността на възобновяемата
енергия.

Съвременни технологии за възобновяеми енергии
Съвременни технологии за възобновяеми енергии

Снимка и ключова дума

Все по-честата употреба на възобновяема енергия в електроенергийния сектор води до увеличаване на усилията за модернизиране
на електропреносната мрежа, както и до зачестяване на употребата
на акумулаторни батерии.
В резултат от развитието на технологиите в последните години възобновяеми мощности се инсталират с рекордни темпове. Това важи
особено за възобновяемите енергийни източници като вятърната
и слънчевата енергия. За периода 2006-2012 г. в световен мащаб
слънчевата и вятърната енергия бележат годишен ръст от 190% и
40% съответно.
За разлика от традиционните централи, работещи с изкопаеми горива, както и някои форми на производство на електроенергия от
ВЕИ (като биомаса, енергия от водноелектрически централи и геотермална енергия), вятърът и слънцето могат да захранват с енергия само тогава, когато възобновяемият ресурс е достъпен. Това
ги прави по-малко предсказуеми, а тези вариации в доставките на
електроенергия трябва да бъдат отчетени, за да се увеличи максимално ефективната употреба на възобновяемата енергия в системата и да се осигури постоянно съответствие между доставка и
потребление.
Модулността е друга характерна черта на някои видове възобновяема енергия, особено фотоволтаичната и вятърната. Това означава, че на място лесно могат да се добавят и пускат в експлоатация
допълнителни енергийни мощности. Системите, инсталирани на
място, т. е. в рамките на даден дом, офис сграда или друг търговски
обект, варират от такива, работещи на малки мощности, до големи,
мегаватови индустриални проекти.
Съхранението на енергия включва набор от технологии, които към
настоящия момент са в различен етап от своето развитие. Най-старата и развита такава технология са т. нар. помпено-акумулиращи
водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които обикновено се предпочитат при по-дълги периоди на зареждане и разтоварване (в обсега на няколко часа).
Други нововъзникващи технологии са съхранението на енергия
чрез адиабатно (процес, при който липсва обмен на топлинна енергия) сгъстяване на въздуха, чрез водородни генератори, както и
чрез суперкондензатори.
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Съвременни технологии за възобновяеми енергии
Батериите преобразуват електроенергията в химична потенциална
енергия за съхранение и обратно в електрическа енергия, когато е
необходимо. Те могат да изпълняват различни функции на различни етапи от работата на електрическата мрежа. При слънчевите
фотоволтаични системи и вятърните турбини, батериите могат да
уравновесят променливия енергиен поток и да съхранят излишната
енергия за употреба, когато натоварването е по-голямо.
Понастоящем колебанията се уравновесяват с помощта на енергия
от природен газ, ядрени съоръжения или електроцентрали на въглища, но този вид централи обикновено изискват повече време за
достигане на максимална мощност. За сметка на това акумулаторните батерии реагират бързо на нуждите на съоръжението, а когато
се използват като заместител на централите, работещи с изкопаеми
горива, намаляват емисиите на CO2.
Островите са отлична възможност за оползотворяване на акумулаторните батерии. Технологията може да се използва, за да подпомогне интегрирането на възобновяеми източници, намаляване
на зависимостта от производството на енергия от дизел и газ, а в
някои случаи и за постигане на по-ниски разходи. В някои отдалечени райони функционират микромрежи със слаба мрежова връзка и
недостатъчно гъвкави източници на енергия. Тези места биха имали
полза от съхранението на енергия с цел надеждна употреба на значително количество слънчева или вятърна енергия – в някои случаи
началната стойност на дяла променлива възобновяема енергия от
общото енергопроизводство е 15%.
Електрификацията на острови и отдалечени селски райони представлява предизвикателство и в същото време уникална възможност за
интеграция на променлива възобновяема енергия. Много отдалечени от мрежата региони разчитат на захранване от дизелови генератори, но тази форма на енергопроизводство е скъпа и генерира
голямо количество вредни емисии.
Акумулаторните батерии могат да се разполагат в централизирани съоръжения за вятърна и слънчева енергия, за да уравновесят
тяхното непостоянно производство на енергия. Те могат и да съхраняват излишната възобновяема енергия за по-късна употреба.
Процесът, в който излишната генерирана енергия се прехвърля за
употреба през периоди с по-високо натоварване, се нарича „изместване на енергийните доставки“. Тези дейности се извършват от
страна на производителя на възобновяема енергия, който директно
съхранява енергията, произведена от съответния възобновяем източник.
Европейският съюз е лидер в повечето аспекти на технологията за
топлинна енергия, включително газови турбини, парогенератори с
регенериране на топлината, котли на каменни и лигнитни въглища
и парни турбини, системи за улавяне, транспортиране и съхранение
на CO2, и контролни системи и спомагателни съоръжения. Всички
те дават възможност да се погледне по нов начин ролята на ТЕЦ в
бъдещите енергийни системи.
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Снимка и ключова дума

Съвременни технологии за възобновяеми енергии

Снимка и ключова дума

Насърчаването на използването на биомаса играе важна роля и в
достигането на целите на Европейската комисия по отношение на
климатичните промени. Според специалисти това вероятно се дължи на факта, че до момента за Европа енергията, произвеждана от
биомаса, съставлява около 2/3 от цялата енергия, произвеждана от
възобновяеми енергийни източници. Като недостатък на използването на биомаса може да се посочи фактът, че в определени случаи
изгарянето ѝ може да доведе до отделянето на повече отпадъци, отколкото изгарянето на въглища например. Също така, на този етап
централите, произвеждащи електроенергия от биомаса, се характеризират със сравнително ниска ефективност. Принципно изгарянето на биомаса се счита за въглеродно неутрален процес, но в някои
случаи отделяните емисии от въглеродни окиси също се приемат за
недостатък.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

СЕДМА ТЕМА „КЛИМАТЪТ „ИЗЯЖДА“…
ВРЕДНИ НАВИЦИ – В КОНСУМАЦИЯ И БИТ? “
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Седма тема. „Климатът „изяжда“…				
Вредни навици – в консумация и бит? “
Приложение N010
Как се отнасят супермаркетите към екологичния проблем с торбичките от пазаруване? Предоставят ли на потребителите възможност за екологичен избор? Представяме ви актуалното
състояние на проблема в България.
Производството на найлонови торбички е евтино. Здрави са и удобни за употреба. Могат да бъдат открити навсякъде. Когато пазаруваме, поставяме почти всеки продукт в отделна торбичка.
Освен това в повечето магазини са безплатни и ние въобще не се замисляме колко употребяваме.
От какво са направени найлоновите торбички?
Найлоновите торбички са направени от етилен. Това е газ, който се получава като остатъчен продукт при производството на горива, газ и въглища. Етиленът се превръща в полимер (верига от
етиленови молекули), който се нарича полиетилен. Има два вида найлонови чанти – по-тънки
и леки, които се използват основно в хранителните магазини, и по-солидни, които получаваме
например при покупка на дрехи или по-тежки продукти. Първият вид найлонови чанти са направени от полиетилен с висока гъстота (HDPE), а по-солидните чанти са от полиетилен с ниска
гъстота (LDPE). За разлика от HDPE, LDPE не може да бъде рециклиран.
Каква е истинската цена, която плащаме за найлоновите торбички?
Всяка година по света се употребяват от около 500 милиона до към 1 трилион торбички. Голяма
част от тях се оказват в боклука. За да се разградят, са нужни от 20 до 1000 години, т.е. найлоновите торбички надживяват хората, които ги употребяват. Ние ги използваме за съвсем кратко
време, а на природата са ѝ нужни много години, за да ги разгради. Полиетиленът е материал,
който микроорганизмите не разпознават като храна, и затова разграждането е толкова трудно.
Всяка година хиляди птици и морски бозайници умират, защото погрешка, смятайки ги за храна,
изяждат торбичките.
Полиетиленовите торбички са биологично неразградими, но са фоторазградими, т.е. разграждат се под въздействието на слънчевите лъчи на миниатюрни токсични частици, които попадат в
почвата и питейната вода. Така те попадат и в нашата хранителна верига. Найлоновите торбички
се смятат за значителен източник на замърсяване и ежедневно всеки от нас „дава своя принос“
за замърсяването на околната среда с тях.
Какви мерки биха могли да бъдат предприети?
В България все още е трудно да се забележат някакви решения по този проблем. Всички хранителни магазини, вкл. големите вериги, предлагат найлонови торбички на купувачите. Слага се
цена на торбичките, но не се предлагат алтернативи. Тези количествата задължават всяка отговорна компания да мисли как да ограничи вредното им влияние върху околната среда.  
Рециклирането очевидно е мярка, която трябва да бъде предприета. Но преди рециклирането,
потребителите трябва да си поставят за цел да използват отново торбичките. А крайната цел е
чистотата на околната среда. От друга страна, като се имат предвид разходите за рециклиране и
фактът, че повторното използване на торбичките само забавя изхвърлянето им в околната среда,
най-разумното решение е да се намали драстично употребата им, даже въобще да не се употребяват. Когато пазаруваме всеки ден, ако приемаме с една торбичка по-малко, то количеството на
използваните торбички ще бъде намалено драстично.

Приложение N011
Разделяне, преработване и повторно използване на отпадъците.
Знаете ли, че:

• Една рециклирана метална опаковка от напитка може да спести енергия, нужна за 3 часа работа на един телевизор.
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• Спестената енергия от една рециклирана стъклена бутилка ще захрани вашия компютър за
25 минути.

• Една рециклирана пластмасова бутилка би захранила 60-ватова електрическа крушка в продължение на 3 часа.

• Рециклирането на хартия изисква 70% по-малко енергия, отколкото производството ѝ, а замърсяването на въздуха е с 73% по-малко.

• До 60% от боклука в контейнера за смет може да бъде рециклиран. Същият този контейнер
съдържа енергия, с която вашият телевизор би работил 5000 часа.

• Вие изхвърляте до 16% от парите си в кофата за боклук. Това е средно сумата, която заплащате за опаковка на продукта и която в повечето случаи изхвърляте.

• Алуминиевите опаковки могат да се рециклират и да са готови за нова употреба само след
шест седмици.

• Стъклото може да се рециклира на 100% и да се използва многократно, а това, което се изхвърля, никога няма да се разгради.

• За да се направи един тон хартия за вестници, се унищожават 24 дървета.
• Пластмасова опаковка ще се разгради по естествен път след около 500 години.
• Аерозоли също могат да бъдат рециклирани, но след като са вече празни.
• Металният станиол от опаковка на шоколад не може да се рециклира.
Разделяне и преработване.
Разделянето на боклука е инициатива, която се стреми да опосредства процеса на рециклирането му, като ангажира потребителите да бъдат отговорни към самия процес на рециклиране и да
участват в него активно. За съжаление наличието на кофи за боклук, които приканват хората да
правят ефективно това разделяне не е достатъчно. Нужна е и другата част от процеса, а именно
ефективното рециклиране, информирането на хората в детайли за този процес и прилагането на
санкции при неспазване на правилото за разделяне. Това е възможно, когато боклукът започне
реално да бъде разделян в крайните си дестинации, а не да има само сухи тренировки, които не
подлежат на проверка и санкции.
Зеленото мислене е в основата на устойчивото потребление. Малко се изисква, за да може бързо
да се премине към разумен начин на потребление на стоките. Например, стъклените отпадъци
могат да се рециклират на 100%.
Стъклото се произвежда от леснодостъпни и сравнително евтини суровини – пясък, варовик и
натриев карбонат, които се топят при около 1000°C. Съществуват два основни типа стъкло – плоско (за остъкляване) и стъкло, от което се произвеждат съдове. Преди появата на пластмасите
и някои други съвременни опаковъчни материали, стъклото е било един от най-широко използваните материали за опаковка на хранителни стоки и напитки. В домакинството съществуват
три категории съдове, произведени от стъкло: домакински съдове (чаши, купи и др.), които се
използват многократно до тяхното увреждане, стъклени буркани и други видове стъклени опаковки, които могат да се използват повторно след изчерпване на оригиналното им съдържание
(например за домашно приготвени компоти, сладка и консерви) и стъклени бутилки от различни
видове напитки.
Съществуват данни, че в страните от Северна Европа стъклото представлява около 8 - 10% от
битовите отпадъци, в САЩ то е само около 5% (за сметка на хартия и пластмаси), а у нас количеството му варира от 2% до 14% в зависимост от големината и вида на населеното място.

Начини за намаляване и оползотворяване на стъклените отпадъци.
1) Повторно използване
Според така наречения коефициент на повторно използване, една стъклена бутилка за мляко,
бира или сок би могла да се използва 50 пъти, но на практика е много по-малко. За да бъде икономически изгодна, схемата за повторно използване на стъкления амбалаж трябва да е пригодена
към местните условия. Съществуват някои трудности при повторното използване на стъкления
амбалаж. Производители на хранителни стоки и напитки с известна търговска марка (например
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Кока-Кола, Пепси-Кола, някои видове бира у нас) често пъти използват стъклени опаковки с характерна форма. Това ограничава повторната употреба и налага необходимостта от вътрешна
инфраструктура за събирането и повторното пълнене единствено със същия продукт.
Освен липсата на добре разработена система за многократно използване на стъкления амбалаж,
много от домакинствата също не връщат бутилките при закупуване на нови количества от съответната напитка, въпреки че средностатистическият потребител пазарува от ограничен брой
магазини в съседство с дома или работата му и на теория лесно би могъл да връща събраните
празни бутилки от предходното пазаруване.
Друг начин за стимулиране на повторното използване на стъкления амбалаж е въвеждането на
депозит за различните видове бутилки. Тази мярка обаче следва да бъде прилагана внимателно
поради следните причини – от една страна депозитът трябва да е достатъчно висок, за да мотивира потребителя да върне използвания стъклен амбалаж, но сумата трябва да е такава, че да не
предизвика обратния ефект – отблъскване на клиента от съответната стока и пренасочването му
към алтернативна, за която не се изисква депозит.
2) Рециклиране на стъклените отпадъци
Въпреки че суровините, от които се произвежда стъкло, са в изобилие, съществуват редица причини, които определят необходимостта от рециклиране на стъклените отпадъци:

• ограничава се въздействието върху околната среда при добива на суровини;
• икономисва се пространство в депата за смет;
• спестява се енергия в предприятията за стъкло, тъй като рециклираното стъкло се топи при

по-ниска температура, отколкото изходните суровини. С всеки тон стъклени трошки се икономисват 136 л течно гориво;

• намаляват се емисиите на вредни и парникови газове с около 20%;
• с около 80% се намаляват отпадъците от добива на суровини за производството на стъкло;
• с около 50% се намалява количеството вода, използвана в производството.
През последните десетилетия съществува трайна тенденция към нарастване на рециклирането
на стъкло. Разработени са и нови технологии за оползотворяване на нискокачествените цветни
стъклени трошки, като заместители на някои строителни материали, което щади околната среда, като води до намаляване на експлоатацията на суровини от природата.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ОСМА ТЕМА. „ОПАЗВАМ КЛИМАТА И ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА
И НА СВОЯТА РОДИНА“
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Осма тема . „Опазвам климата и живота на Земята и
на своята Родина“
Приложение N012
Подкрепяща информация
Околната среда е средата, в която живеем (всичко, което ни заобикаля). От околната среда зависи нашето здраве и начинът ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не
я замърсява, защото това може да доведе до фатален край за човечеството. Като цяло околната
среда са реките, планините, моретата, океаните, равнините, долините и други, също така живата и неживата природа.
Как загубата на биоразнообразие засяга мен и всички останали? „Разбирам, че може да има криза на биологичното разнообразие, но как това ме засяга?“ Добре. Ще видиш. Това е така ...
Биологичното разнообразие е ресурсът, от който зависят семействата, общностите, нациите и
бъдещите поколения. Това е връзката между всички организми на земята, обвързващи всеки във
взаимозависима екосистема, в която всички видове имат своята роля. Това е мрежата на живота.
Екологията изучава системи от надорганизмово ниво – индивид, популация, съобщество, екосистема. Във връзка с тях, най-употребяваните термини и понятия са следните:

• Биотични компоненти (фактори) на системата: съвкупността от всички видове организми

във функционалната система. Класифицират се съобразно функцията на различните видове
организми: производители, консуматори и разложители. Според начина си на хранене с минерален или органичен въглерод се разделят съответно на автотрофни и хетеротрофни. Според начина си на дишане, с кислород или без кислород, се разделят на аеробни и анаеробни;

• Абиотични компоненти (фактори) на системата: атмосфера, хидросфера и литосфера. Частите в тях, които съдържат живот, се обединяват в понятието биосфера;

• Индивид: всеки отделен организъм;
• Популация: група от индивиди от даден вид, обитаващи определена територия;
• Съобщество: група от съвместно обитаващи определена територия различни популации от
автотрофни и хетеротрофни организми;

• Екосистема: съвкупността от съобществата на организмите и неживата среда, в която те функционират единно и взаимозависимо. Дефинира се още като най-малката основна функционална единица на природата, включваща биотична и абиотична съставки. Или още – всяка
природна площ или природен обем, съдържаща двете абиотични и биотични компоненти, се
нарича екосистема. Доминиращата компонента определя каква е екосистемата т.е. тя може
да бъде горска екосистема, полска екосистема, планинска екосистема, почвена екосистема,
водна екосистема и т.н.;

• Околна среда: всички условия (фактори), обуславящи съществуването на организмите (биотични и абиотични);

• Екологични фактори: елементите на околната среда, които са необходими за съществуване-

то на организмите или действащи отрицателно върху тях се наричат екологични фактори. Те
се класифицират на:

• Абиотични фактори на околната среда. Включват се всички компоненти на неживата приро-

да. Те са светлината, температурата, относителната влажност на въздуха и други компоненти
на климата и околната среда, каквито са аерацията на почвата, нейното плодородие, естествената радиация и т.н.

• Биотични фактори на околната среда. Това е съвкупността от въздействието на жизнената

дейност на едни организми върху съществуването и развитието на други организми. Едни
организми служат за храна на други организми. Растенията (продуценти) служат за храна
на тревоядните животни (консументи от първи порядък). Те от своя страна служат за храна
на хищниците (консументи от втори порядък). Или едни организми са среда за обитаване на
други организми (гостоприемник – паразит).
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• Антропогенни фактори на околната среда. Съвкупността от човешки дейности, които при-

чиняват промяна на околната среда. Една от последиците на въздействието на антропогенните фактори е промяната на местообитанията на организмите, което застрашава тяхното
съществуване. Историята на човечеството е история на неговия труд. Негово начало е ловът,
следван от възникването на земеделието, промишлеността, транспорта и т.н., което води до
силно изменение на природата на Земята. Тези модификации упражняват въздействие върху
човешкото здраве и икономическата активност. С това възниква проблемът за опазването на
околната среда чрез рационализиране на човешката дейност и преди всичко рационалното използване на природните ресурси. Идентифицирането на антропогенните фактори като
своеобразен вид екологични фактори осмисля връзката на екологията с опазването на околната среда и придава на тази наука приложен характер в различни изражения – геоекология,
инженерна геоекология, агроекология, медицинска екология и др.

• Ареалът е пространството, в пределите на което е разпространен определен вид или група

таксономична единица от растения или животни. Големината на ареала на различни видове
е най-различна – от цялата суша или Световен океан до съвсем ограничени участъци. Организми с органичен ареал се наричат ендимити, а тези които са разпространени на големи
пространства, са космополити. Например колорадският бръмбар отначало е имал ограничен
ареал.

• Във връзка с отглеждането на картофа той бързо е разширил ареала си – отначало по цялата

територия на САЩ, а след това по цяла Северна Америка, Европа и Азия и се превърнал в
космополит. Космополит е и сивият плъх. Границите на ареалите се определят от естествени
прегради (планини, морета, океани), а също и от особеностите на климата, почвата, особеностите на биотичните фактори (възможност за изхранване, наличието на конкурентни взаимоотношения и др. Антропогенните въздействия оказват влияние върху ареалите на много
видове. Например в България бяха внесени норки, чинчили, щрауси и др. и по такъв начин
бяха разширени техните ареали. Антропогенната дейност може да предизвика и стесняване
на ареалите обикновено чрез замърсяване или унищожаване на естествените им местообитания.

• Биотоп или екотоп е географски район с различна площ или обем, който се отличава с при-

близителна еднородност на преобладаващата част на екологичните фактори. Характерният
за всеки биотоп комплекс от условия определя както видовия състав на организмите, така
и особеностите на формиране, съществуване и развитие на популациите. От друга страна,
биоценозата въздейства върху биотопа и го променя. Всичко това определя единството на
биоценозата и биотопа. Биотопът може да бъде и жив организъм – такава е жизнената среда
на паразитиращите видове. В този случай паразитът и гостоприемникът формират система и
са продукт на съвместна еволюция, като при паразита тази еволюция е регресивна, а при гостоприемника се формират приспособителни реакции, които се включват в сборното понятие
имунитет. Биоценозата и екотопът са взаимно свързани и взаимно зависими. Екотопът е източник на ресурси и жизнената среда на биоценозата, а биоценозата непрекъснато променя
екотопа. При тези промени е в сила обективен екологичен закон: живото вещество въздейства активно върху жизнената среда като промените са в насока подобряване на условията на
съществуване.

Природните активи на Земята се състоят от растения, животни, земя, вода, атмосфера... И хора!
Заедно всички ние сме част от екосистемите на планетата, което означава, че ако има криза на
биологичното разнообразие, нашето здраве и поминък също са изложени на риск.
Но в момента използваме 25% повече природни ресурси, отколкото може да поддържа планетата. В резултат видовете, местообитанията и местните общности са под натиск или директни
заплахи (например от загуба на достъп до прясна вода).
Биоразнообразието подкрепя здравето на планетата и има пряко въздействие върху целия ни
живот.
Казано по-просто, намаляването на биологичното разнообразие означава, че милиони хора се
сблъскват с бъдеще, където доставките на храни са по-уязвими към вредители и болести и където прясната вода е в недостиг.
За хората това е тревожно. Много тревожно.

38
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Според директор на отдела на СЗО за защита на човешката околна среда „Здравето на човека е
силно свързано със здравето на екосистемите, които отговарят на много от най-критичните ни нужди.
Колко струват глобалните екосистемни услуги?
Според IUCN, Световния съюз за опазване на околната среда, паричната стойност на стоките
и услугите, предоставяни от екосистемите, се оценява на около 33 трилиона долара годишно.
Нека просто да поставим нулите на това, така че да стане ясно точно за какво говорим: US $
33.000.000.000.000. БВП на САЩ за цялата 2008 г. е само 14,4 трилиона щатски долара. За Европейския съюз през същата година той е бил 14,94 трилиона долара. Но не става въпрос само за
пари. Става въпрос за спасяването на човешки живот. Ние събираме около 50 000-70 000 растителни вида за традиционна и модерна медицина в световен мащаб. Също така и за продоволствената сигурност.
Около 100 милиона метрични тона водни организми, включително риби, мекотели и ракообразни, се вземат от дивата природа всяка година. Месото от диви животни представлява критичен
принос за хранителните източници и поминъка в много страни, особено тези с високи нива на
бедност и продоволствена несигурност.
Природата обаче предоставя всичко това безплатно. Тя само иска да се грижим за нея в замяна.

Приложение N0 13
Насоченост на анкетираните за ограничаване на отрицателното въздействие върху климата в
диаграмите по-долу (Климатът и аз. НДЕФ, 2015. Доклад за данни относно българските национални особености по отношение на темата за климатичните изменения).
Около 80% от българите, считат че са склони към действия поне
колкото останалите, а над 28 % - повече от останалите
В4: Кк бихте определили своята готовност да предприемете лични действия за
ограничаване на негативното човешко въздействие върху околната среда и климата?
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B7: Доколко сте съгласен с едно от следните твърдения за вашите убеждения относно
измененията на климата?
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Родителите на малки деца (4-8) допринасят в най-голяма степен
с всички изброени дейности, с изключение на свързаните с
транспорта
В27XВ13: %РОДИТЕЛИ, ДОПРИНАСЯЩИ ИЗВЪН ДОМА
national
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8-14
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Водата и климатът
Естественият водоотток на реките е обикновено от прясна вода, течаща към океана, езерата,
моретата или другите по-големи реки. В някои случаи, реките се просмукват в земята или изсъхват напълно. Малките реки може да се назовават и по друг начин, включително поток, рекичка,
и ручей, не съществува общо правило, което определя назоваването им в различните култури.
Водата е от жизнено значение за живота. Въпреки това 1 милиард души по света нямат достъп до
годна за пиене вода, 2,4 милиарда нямат подходяща канализация и 2,2 милиона умират годишно
от болести, вследствие на лошо водоснабдяване. През 2002 г. Европа стартира Инициативата на
ЕС за водите (ИЕСВ), за да спомогне за реализирането на Целта за развитие Милениум на ООН,
редуцирайки наполовина броя на хората по света, които нямат достъп до годна за пиене вода.
Водата е глобален ресурс и е време да бъде разпределена справедливо.
Пестенето на вода не се отнася само до водата, която пием и с която перем или се мием. Освен
водоснабдяване за битови нужди, промишлеността, селското стопанство и туризмът са основни
консуматори. Но най-голям дял, достигайки до 50%, се изразходва за генериране на енергия. В
ЕС съотношението е както следва: 44% за производство на енергия, 24% за селското стопанство,
17% за водоснабдяване за битови нужди, 15% за промишлеността.
Интернет страницата „Воден отпечатък“ на Университета на Туенте, Холандия и Института
UNESCO-IHE за обучение за вода, предлага интересна статистика:

• Необходими са 15500 литра вода, за да бъде произведен един килограм говеждо месо.
• Необходими са 140 литра вода, за да бъде направена чаша кафе.
• Необходими са 900 литра вода, за да бъде получен един килограм царевица.
Пране без вода
Пране без почистващи препарати и вода? Вече е възможно благодарение на новата текстилна
технология без измиване. Нова текстилна технология, изобретена в САЩ, дава възможност на
дрехите да се самопочистват без химически препарати, прах за пране или вода. Достатъчно е
замърсените дрехи да се проснат на слънце или известно време да се облъчват с ултравиолетова
лампа. В резултат, всички бактерии и лекетата изчезват. При този процес се отделя само въглероден диоксид и малко вода. „Може би в бъдеще нашите перални изобщо няма да използват
вода и прах за пране. Просто в тях ще има едни ултравиолетови лампи и дрехите ще се перат
само със светлина“, казва Божидар Стефанов, химик в лабораторията по нанотехнологии на Софийския университет.
Влакната на самопочистващите се дрехи се износват в пъти по-бавно от сегашните тъкани, а
цветовете им не избледняват. В Щатите и в Италия вече са пуснати първите подобни дрехи за
масова продажба – главно самопочистващо се бельо и тениски. Както много от нововъведенията
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в бита, самопочистващите се дрехи са измислени първо за армията. В Щатите установили, че повече от войниците им (в контингентите по света и във военните поделения) постъпват в болница
заради лоша хигиена, а не от травми, получени по време на военни действия. Затова направили
за американската армия бельо, което се почиства от само себе си чрез слънчевите лъчи.

Хартия срещу гора – в полза на климата
Един милион тона дневно е потреблението на хартия в световен мащаб. Ние, като потребители,
имаме право на избор и основно влияние върху доставчиците. Следователно, имаме право на
глас и притежаваме сила да наложим намаляването на огромното потребление и изчезването на
горите. Трябва да спрем загубата  на гори!
За да отговори на нарастващото потребление на хартия, индустрията изсича много  гори или ги
превръща от естествени гори в горски култури. По този начин почти половината от дърводобива
на световно ниво отива за производството на хартия.
Горите  са естествен филтър, а изсичането им води до натрупването на големи количества въглероден диоксид, допринасяйки за промени в климата. Равновесието в природата се нарушава,
стига се до ерозия, свлачища, отмиване на повърхностния почвен слой, пресушаване, засоляване, нарушаване на еко-системите и изчезване на биологични видове.
Тези проблеми не остават локални, там където е изсечена гората, а започват да се отразяват и на
съседни екосистеми, включително и на човека. Например унищожаването на местообитанията
на хищни птици и насекомоядни води до масово размножаване на гризачи и насекоми. Те, от
своя страна, принуждават земеделските производители да използват химикали, за да предпазват реколтата си, което допълнително замърсява околната среда.
Превръщането на естествени гори в горски култури също не е добро решение. Тези горски блокове запазват само част от растителното и животинско разнообразие, имат отрицателно влияние върху водните ресурси и водоохранителните им функции са по-слаби от тези на горите.

Приложение N0 14
Какво е уместно да изискваме при строителството или закупуването на жилище? Още
преди да си купим жилище, може да обърнем внимание на някои детайли, които са от голямо
значение за опазване на околната среда и разумна консумация на енергия.
1. Закупуване на сгради, които са построени с щадящи околната среда и добре изолиращи материали.
За съжаление няма материали, които напълно да щадят околната среда. Дори да се използва само дървен материал за построяване на сгради, който сам по себе си е екологично чист,
природата отново страда от изсичането на горите и не винаги процесът на обработка може да
гарантира екологична целесъобразност. Важно е преработването и производството на продуктите да носи минимални щети за околната среда, а животът им да е сравнително дълъг.
Важно е, също така, материалите да са качествени. Полимерните материали отговарят на тези
условия. Те спестяват около 100 пъти повече енергия от тази, нужна за тяхното производство,
а са и прекрасни топлоизолатори. Необходимо е да се набляга също така и на дебелината на
стените и доброто уплътняване на вратите, защото през зимата топлината ще остава в сградата, докато през лятото високите температури няма да проникват в него.
2. Поставяне на слънчеви панели върху покривите на сградите и построяването им в посока, спомагаща за улавянето на слънчевата светлина.
Територията на България е подходяща за слънчева енергетика, тъй като слънчевото греене
годишно надвишава средните нива в Европа, а слънцето си остава най-щадящият околната
среда възобновяем източник на енергия. Все повече инвестиции, свързани с използването
на слънчевата светлина и преобръщането ѝ в електричество, ще има в България, тъй като Европейският съюз (ЕС) приоритетно субсидира подобни проекти. Следователно и достъпът на
българските потребители до жилища, ползващи слънчева енергия, ще се увеличава. Може да
се избира между неподвижно монтирани панели, платформи за панелите, които се регулират
ръчно и периодично, и автоматично ориентиращи се по слънцето платформи.  
Инвестицията в слънчеви панели се възвръща от пет до десет години след поставянето им и
най-важното е, че слънчевата енергия си остава безплатна.
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3. Озеленяване около сградите.
Предимствата на озеленяването са, че допълнителната растителност спомага за създаване на
микроклимат около сградата и не допуска прекаленото покачване на температурите през лятото. Дърветата и зелените площи около училищата смекчават климата, пречистват въздуха и
са бариера пред праха. Те също така усвояват хлорните, серните, флуорните и азотните вещества, по време на фотосинтеза поглъщат въглероден диоксид и отделят кислород.
4. Поставяне на изолация.
През зимния сезон настъпват топлинни загуби. За да се консумира топлозагубата и за да се
създаде топлинен баланс в сградата, е необходимо да се повиши топлоизолацията ѝ. Едни от
най-разпространените материали за топлоизолация са стъклена вата, каменна вата, експандиран пенополистирол (EPS), и екструдиран пенополистирол (XPS). Стъклена вата представлява
разтопяване при около 1500°С на кварцови скали, които се изтеглят в нишки и чрез внимателна
подредба се получава тримерна мрежеста структура, докато при каменната вата се използват базалтови скали. Вулканичният произход на двата вида минерали обуславя практически
еднаквите им свойства. EPS представлява изкуствен полимер с отворена структура на решетката от пълни с въздух сферични частици, а XPS има затворена структура на решетката при подребни частици, откъдето идват и по-добрите механични свойства на изолационните плочи.
5. Уплътняване с дограма.
Най-целесъобразно би било да се замени старата дограма с нова в съчетание със стъклопакети. Изборът на материали е голям, но от топлотехническа гледна точка се препоръчват дървените дограми със стъклопакети. От гледна точка на експлоатация във времето обаче предимство имат алуминиевите профили, пред пластмасовите и накрая дървените. Стъклопакетите
се предпочитат пред обикновеното остъкляване, защото въздухът между стъклата е изтеглен
и на негово място е поставен инертен газ, повишаващ топлоизолационната способност на
стъклопакета. Новата дограма има дълъг живот и спестява 15-20% от топлозагубите.
Ако все пак не можете да си позволите нова дограма, можете да направите някои полезни по
добрения на старата, като например да поставите уплътнителни ленти и подмените падналия
маджун или да подравните дограмата, за да се затваря плътно и да използвате водоустойчиви
бои за дървените части.
Как да оптимизираме използването на енергия в ежедневието?
1. По-често използване на нощната тарифа. В тази часова зона големите промишлени обекти
не работят, електроразпределителната мрежа е по-слабо натоварена и електроразпределителните компании стимулират с по-ниски цени потреблението. По този начин ще се облекчат
натоварените часове през деня, когато по-голямата част от потребителите са включили електрическите си уреди и ще се намали излъчването на прекомерно количество топлина в атмосферата в едни и същи часови зони.
2. Ползване на енергоспестяващи, компактни флуоресцентни лампи (CFL). До 90% от енергията
на обикновената крушка не се оползотворява и се губи под формата на излъчена топлина. На
глобално ниво парниковите газове, излъчени от електрическите крушки, се равняват на 70%
от автомобилните газове. Затова се търсят начини за тяхното заместване, един от които е използването на енергоспестяващи лампи. Те наистина са по-скъпи, но средно работят между
6000 и 15000 часа, докато животът на обикновените продължава не повече от 1000-2500 часа.
Най-голямото им предимство е спестяването на електрическа енергия. Те също така отделят
по-малко количество топлина във въздуха. Еквивалент на 60W обикновена крушка е 12W CFL
крушка, но много хора не я намират достатъчно силна, затова се препоръчва 15W CFL. Не забравяйте винаги да гасите лампите, преди да излезете или когато нямате нужда от тях.
3. Добросъвестно използване на климатици
Важно е при работата на климатиците през лятото прозорците и вратите на помещенията да
се държат затворени. На първо място се икономисва много енергия, което се отразява положително и на месечните ни разходи за ток. На второ място се щади околната среда, като се
предотвратява излъчването на прекалена топлина в атмосферата. Изследване, проведено в
Испания, посочва, че излъчената енергия в атмосферата за един месец от магазин, които държи вратите си отворени, а климатиците пуснати, се равнява на повече от 1 тон въглероден ди-
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оксид, отделен във въздуха. При затворена врата до 75% от парите, плащани за ток, биха били
спестени.
Винаги купувайте електроуреди клас „А“, който означава, че машината е с по-малък разход на
енергия, но със същата ефективност.
4. Не пускайте едновременно всички електрически уреди
Това също е съвет, свързан с намаляване на излъчващата се топлина в атмосферата, който при
малко повече желание би могъл лесно да се изпълни. В границите на човешките възможности
е да се планира кога ще се ползват например пералнята и готварската печка и това да не става
едновременно с включването на телевизора или компютъра. Недейте да оставяте компютъра
или телевизора си в режим в готовност на действие, по-добре ги изключете. Това ще спести
много енергия.
Може и да не ни се вярва, но отговорът е в потреблението, а оттам и в потребителите. Въпреки че
всички сме единодушни, че проблем има, ефективни мерки за намаляване на интензивното харчене на енергия не се предприемат организирано. Поради тази причина потребителите и техните организации, седящи зад Световната потребителска организация Consumers International (CI),
създават проект за Световна енергийна харта.
Инициативата за тази харта тръгва от потребителски организации в Европа. Цел на CI е правителства и доставчици на услуги да подкрепят хартата. За да бъде ефективна, хартата трябва да
се прилага на колкото се може повече енергийни пазари. Нейната най-голяма цел е да осигури
правото на достъп на всички потребители до устойчива енергия.

Приложение N0 15
Основните елементи на Световна енергийна харта са:
Достъп
Правителствата осигуряват универсален достъп до енергия за своите граждани. Там, където
това все още не е направено, потребителите имат право да знаят стъпките, които са предприети
и докъде е стигнал процесът. Потребителите имат право на регулярно подаване на енергия без
произволни прекъсвания и нарушения.
Устойчивост
Правителства, регулаторни органи и доставчици на услуги да работят за:

• намаляване на употребата на енергия, както и ограничаване на потребителското поведение,
което води до замърсяване на природата; увеличаване дела в производството на устойчива
енергия;

• осигуряване на информация за потребителите коя енергия е устойчива и кои стоки са произведени с такава енергия, за да могат те да направят своя информиран избор;

• осигуряване на инвестиции във възобновяеми енергийни източници и технологии, в това
число предоставяне на кредити и субсидии.

За изпълнението на тези цели правителствата трябва да работят за намаляване емисиите на
вредни газове, а потребителите –  да намалят употребата на стоки и услуги, разчитащи на нещадящи природата източници на енергия.
Избор и гъвкавост
Много държави предлагат достъп до различни източници на енергия – традиционни и алтернативни. Достъпът на производители и доставчици до електрическите и газовите мрежи в дадена
държава трябва да е свободен и да не подлежи на дискриминация. Потребителите от своя страна трябва да имат право на избор на удобен за тях начин на заплащане на услугите.
Справедливост
Принципът на справедливо разпределение на услугите трябва да е налице, независимо от географския район и социалното положение на потребителите. Ако енергийната мрежа в страната
налага прекъсвания, те трябва да се правят справедливо, без да има дискриминация на едни
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райони за сметка на други. Цените на енергията се определят от правителството, но трябва да
бъдат съобразени с покупателната възможност на населението, с производствените разходи и с
възвращаемостта на капитала.
Грижа и подкрепа за потребителите
Изготвяне на достъпни и разбираеми за хората общи условия на договорите за предоставяне на
енергийни услуги. Договорите трябва да защитават потребителите срещу необосновано спиране на енергийното подаване или изключване от мрежата, както и да им предоставят ясна информация за цените. Цената на енергията не може да варира безразборно. Сметките не трябва да се
надписват. Независими експерти имат право да ги преглеждат в случай на спор.

Използване на съкращения
RCP  

Сценарий за изменение на климата [Representative Concentration Pathway]

SOER

Доклад за състоянието и перспективите на околната среда

WCOCFS Система за прогнозиране на промените във времето, климата и световния океан
АИК  

Адаптация към изменението на климата

БАН  

Българска академия на науките

БВП  

Брутен вътрешен продукт

ГИС

Географска информационна система

ЕАОС  

Европейска агенция за околната среда

ЕИП  

Европейско икономическо пространство

ЕКТАА

Европейски комитет на асоциациите на туроператорите и туристическите агенции

ЕС  

Европейски съюз

ЕСТЕ  

Европейска система за търговия с емисии

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИАППРД Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав
ИК  

Изменение на климата

ИКР

Индекс на глобалните климатични рискове

ИКТ  

Информационни и комуникационни технологии

ИСУОС

Информационни системи за управление на околната среда

ИУКЗ  

Интегрирано управление на крайбрежните зони

МОСВ  

Министерство на околната среда и водите

МП

Министерство на правосъдието

МТ  

Министерство на туризма

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НДЕФ  

Национален доверителен екофонд

НЕСИК

Национален експертен съвет по изменение на климата

ННС  

Нетна настояща стойност

НПА  

Национален план за адаптация

НПО  

Неправителствена организация
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НСА  

Национална стратегия за адаптация

НСИ  

Национален статистически институт

НСУРТБ Национална Стратегия за Устойчиво Развитие на туризма в България
ОП  

Оперативна програма

ОРИК  

Оценка на рисковете от изменението на климата

ОУТР  

Организация за управление на туристически район

ПГ  

Парникови газове

ПДОС  

Програма за действие в областта на околната среда на ЕС

ПИК  

Политика по изменението на климата

ПОС  

Политика в областта на околната среда

ПРООН   Програма за действие в областта на околната среда на ЕС
ПОС  

Политика в областта на околната среда

ПУДООС   Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата
СМО

Световна метеорологична организация

ЦУР

Цели за устойчиво развитие
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