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Уважаеми колеги,
С работата си в инициативата за Въвеждане на действия за климата в програмата на български-
те училища и детски градини вие се включвате в една голяма мрежа от преподаватели, педагози, 
специалисти, мениджъри, доброволци от цяла Европа и от много други страни в света, които 
вече със сигурност знаят и осъзнават три неща:

•  че има климатични промени, 
•  че те са повлияни сериозно от човешката дейност и 
•  че всеки един жител на планетата може лично, индивидуално и конкретно да допринесе за 

намаляване на това въздействие само като се отнася смислено към всяка своя постъпка.
Тази инициатива е лесно осъществима и реалистична за прилагане, защото е свързана с 
ежедневието на децата и младите хора в детската градина и училището, в което учат. В нея 
конкретно се занимаваме с начина, по който ползваме енергията в училище и в детската гра-
дина. В много училища в други страни ролята на педагог, който помага на учениците да избират 
поведението си по отношение на пестенето на енергия, влизат доброволци или специалисти от 
неправителствени или други професионални организации. Ние решихме, че за да има траен ре-
зултат в България, инициативата трябва да бъде дадена в ръцете на учителите.
Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме децата да ползват енергията 
разумно и да контролират постъпките си от гледна точка на „отпечатъка“, който оставят върху 
околната среда, върху нашата планета.
Инициативата в училищата в България конкретно, е една част от голямата Европейска 
инициатива за климата (EUKI), създадена и ръководена от Федералното министерство на 
околната среда на Република Германия. Работата, която предстои, обаче, има много по-широка 
основа и перспектива и принос към усилията на нациите на глобално ниво.

Какви са очакванията на всички участници в българската инициатива?
Очакванията ни са децата от детската градина до своето юношество да изградят поведение, 
насочено към пестенето на енергия, което от своя страна, допринася за намаляване на емисии-
те на парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени.

Как ще го постигнем заедно?
Като обвържем знанията и уменията, които децата получават чрез актуалните учебни програми 
с реалното ни ежедневие и поведение, чрез осмисляне на всяка постъпка – планиране, дейст-
вие, разбиране за последиците от нея – за всеки от нас, за по-широката ни общност в училището, 
семейството, населеното място, поколението ни.

Какви са практическите действия?
Оставаме след часовете. В традиционната училищна практика този израз „след часовете“ биту-
ва като най-приятната част от преживяванията в училище. Тогава учениците репетират в учи-
лищния оркестър или играят баскетбол на двора, или се занимават в свой кръжок по интереси, 
или просто си стоят в двора и си говорят, или дълго се изпращат един друг до домовете си… 
Съвременните практики в училищата, и още повече в детските градини, ограничиха това време 
„след часовете“, но затова пък дават възможност за смислено прекарване на още някой час извън 
редовната програма за занимания с любим учител с нещо интересно. За такава форма на работа 
с учениците става дума. 
Ето какви са стъпките:
1.  Ще създадете енергиен екип – група от деца, които стават отговорни за начина на ползване 

на енергията в училище. Това е група от ученици или деца от детската градина, която се фор-
мира по тяхно желание и със съгласието на родителите.

2. Паралелно с това или малко преди формалното създаване на енергийния екип ще инициирате 
енергийна обиколка на училището или детската градина. В нея ще участват специалистите 
от училището, които разбират от управлението на сградата, включително техническите лица 
и финансовите отговорници. Ще откриете местата, в които енергията „изтича напразно“ и ще 
се ориентирате какво може да се направи, за да се подобри положението.

3.  Ще посветите време с енергийния екип за постигане на разбиране за това какво са климатич-
ните промени, как производството на енергия влияе върху тях и как може да се пести енергия 
в ежедневието.

4. Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен 
екип, за да направят децата енергиен профил на своето училище.

5. С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата и ще се нау-
чите да анализирате и обобщавате информацията.

6. С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия.
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7.  И сега – децата в действие: да покажат на своите съученици, учители и родители какво тряб-
ва да се прави , за да се пести енергия. Променяме поведението!

8. Ще постигнете с тях разбиране и за някои мерки, които не зависят само от поведението на 
учениците, а изискват и малки инвестиции и ще ги споделите с ръководството на училище-
то.

9. Към края на учебната година ще сравните информацията за изразходваната енергия с тази от 
същите месеци на миналата година, ще изчислите спестената енергия и финансови разходи и 
ще предложите как да се изразходват тези спестявания.

Ясно е, че за да се изпълнят тези девет стъпки, е задължително да имаме необходимата подго-
товка, знания и помощни материали.
Това е и целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за български-
те детски градини и училища – да предоставят основната информация и подготовка за работата 
на енергийните екипи като форма за извънкласна работа „след часовете“ или във времето за 
игра в детските градини.
Важно е тук да отбележим, че макар и в по-ограничен вариант, инициативата беше приложена 
през последните две години първо само в четири, а после в петнадесет български училища. Ре-
зултатите показват спестявания на енергия и съответно на финансови разходи за електри-
чество и отопление средно от 7% за учебна година. Това, което са донесли заниманията с 
децата за тяхното гражданско осъзнаване, лидерски умения, широта на знанията за света 
и удоволствието от самите занимания, засега не сме успели да измерим в проценти…

Как са създадени тези издания?
Цялата поредица съдържа по един комплект помагала за предучилищна възраст и за начална-
та училищна степен и четири – за основното училище, които са обособени за учителите по физи-
ка, химия, биология и география. Те съдържат много по-широки идеи и знания от конкретните 
по темата за пестенето на енергия, които ще е интересно да се използват в работата с децата в 
училище и детската градина. 
Автори на материалите са университетски преподаватели с много опит в повишаване квали-
фикацията на българските учители, писане на учебници и помагала, формиране на политиките 
за образованието в България и най-важното – с вкус и стремеж към нововъведенията и любо-
питство към съвременния свят.
След прилагането на инициативата през една пълна учебна година в над четиридесет учи-
лища и около петнадесет детски градини от цялата страна, ще обсъдим опита си и ще допълним 
и завършим изданията, за да ги предоставим на всички в страната, които имат желание и инте-
рес да пестят енергия и финансови средства като формират съзнателно разбиране и поведение 
към климатичните промени и енергията. И разбира се, които имат вкус към новаторските идеи 
и тяхното осъществяване.

Защо Националният доверителен екофонд се зае с тази инициатива?
Националният доверителен екофонд съществува вече почти двадесет и пет години. През всич-
ките тези години той финансира предимно инвестиционни проекти, които допринасят за 
опазване и подобряване състоянието на околната среда в България. Има опит в няколко направ-
ления като управление качеството на водите, управление на отпадъците и стари замърсявания, 
опазване чистотата на въздуха, опазване на биологичното разнообразие. През последните осем 
години фокусът на инвестиционните проекти, финансирани от НДЕФ, е енергийната ефектив-
ност на публични обекти. През тези години фондът финансира проекти за подобряване енер-
гийната ефективност на сградите на над сто училища и още около петдесет детски градини в 
цялата страна. 
През последните четири години за нас стана много актуален въпросът как се ползват тези сгра-
ди, в които вече сме вложили по стотици хиляди левове. Ако те не се стопанисват и ползват 
рационално, инвестираните средства не са ефикасни. Затова ни интересува как ползвателите 
на обектите с поведението си допринасят за постигане целите на публичните инвестиции. 
Започнахме с образователните институции, с децата, а сме готови и имаме намерение да при-
ложим тези инициативи за всички публични сгради, в които инвестираме публични средства 
за енергийна ефективност – административни сгради, читалища, спортни обекти, общежития, 
университети и др.
За Националния доверителен екофонд тази дейност не е проект, а е постоянна инициатива и е 
израз на политиката на фонда за висока ефективност.
Всички материали от изданията, както и всички образци на работни листове и шаблони са 
достъпни на интернет адрес http://education.ecofund-bg.org/документи-материали/

Камелия Георгиева, ръководител на екип
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Уважаеми учители,

Настоящите материали са разработени за осъществяване на неформални 
дейности в училище или факултативни учебни часове по интегралната 

тема „Климатични промени и енергийна ефективност – пестене на енергия 
в училище“. Те включват две части. В първата са представени материали за 

ориентация на учителя по химия в тематиката. Включени са исторически 
обзори, данни, карти, информация и др. Във втората част са предложени 

методически насоки за осъществяване на образователните дейност, както 
и работни листове, които съдържат информация и задачи за учениците. 

Всички дейности и предвидени занятия са ориентирани към осъществяване и 
постигане в една година на деветте стъпки към успеха за пестене на енергия 

в училищната сграда и промяна в поведението на всички ученици в тази 
посока. 

Желаем ви успешна и плодотворна работа! 
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1. Устойчиво развитие и климатични промени 

1.1. Идеята за устойчиво развитие

Първоначално, понятието „устойчиво развитие“ 
(sustainable development) се свързва с горското стопан-
ство и означава стопанисването на горите, при което 
продукционната сила на гората и съответните добиви 
на дърво са по такъв начин в съзвучие, че дългосроч-
но е гарантиран възможно най-висок добив на дърво, 
като не се нарушава екологичното състояние на поч-
вата и съответното място, на което се намира гората. 
Изсича се толкова дървен материал, колкото може да 
се образува от допълнителните залесителни процеси. 
Като максима може да се формулира следното: да се 
живее от добивите, а не от самия материал [1]. Идеи 
за устойчиво и разумно използване на природните ре-
сурси от дървен материал се развиват постепенно в 
различни страни – Великобритания, Германия, още от 
18. век и са една от предпоставките за развитието на 
горското стопанство и управлението на горите.
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След публикуването на книгата на Рейчъл Карсън „Тихата пролет“ през 1962 г., развиващи-
те се екологични движения обръщат внимание на връзката между икономическия растеж 
и развитие от една страна и деградацията на околната среда, от друга. Кенет Боулинг в своя 
публикация от 1966 г. „Икономиката на космическия кораб Земя“ определя необходимостта 
икономическата система да се приспособи към екологичната система с нейните ограниче-
ни ресурси [2]. Един от първите случаи на използване на термина „устойчив“ в съвременния 
смисъл е от Римския клуб през 1972 г. в доклад за границите на растежа, написан от група 
учени начело с Денис и Донела Медоус от Масачузетския технологичен институт. Като опис-
ват желаното „състояние на глобалното равновесие“ авторите пишат: „Търсим модел, който 
представлява световна система, която е устойчива без внезапно и неконтролирано разпа-
дане и способна да задоволи основните материални изисквания на всички нейни хора.“ [3].

През 1980 г. Международният съюз за опазване на природата публикува световна стратегия 
за опазване, която включва една от първите препратки към „устойчивото развитие“ като 
глобален приоритет [4] и въвежда термина „устойчиво развитие“ [5]. Две години по-къс-
но, Световната харта на ООН за природата повдигна пет принципа на опазване, чрез кои-
то човешкото поведение, засягащо природата, трябва да бъде ръководено и преценявано 
[6]. През 1987 г. Световната комисия на Обединените нации по околна среда и развитие 
публикува доклада „Нашето общо бъдеще“, наричан още доклад „Брунтланд“ („Brundtland“). 
Докладът включва това, което сега е едно от най-широко признатите определения за устой-
чиво развитие: „Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на 
настоящето без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задово-
ляват своите нужди.“

Известният учен Фритьоф Капра предлага следното пояснение към определението на поня-
тието [7]: „Ключът към функциониращото определение на екологично устойчиво развитие 
е убеждението, че устойчивите човешки общности не трябва да бъдат откривани наново, 
а могат да бъдат създадени по примера на еко-системите в природата, които представля-
ват устойчиви общности от растения, животни и микроорганизми. Както вече посочихме, 
най-значимото качество на Земята е свойството ѝ да запазва живота. Ето защо общество, 
което се развива по устойчив начин, е така създадено, че начинът му на живот, както и него-
вите междучовешки, икономически и физически структури и технологии, не пречат на при-
същата на природата способност да съхранява живота. Устойчивите общества развиват 
своите модели на живот в продължение на времето в постоянен контакт с други човешки 
и нечовешки жизнени системи. По този начин устойчиво развитие не означава, че нещата 
не се променят. Това не е статично състояние, а динамичен процес на взаимозависимост“.

Тук ще коментираме накратко превода на термина „sustainable development“ на български 
език – устойчиво развитие. Дискусия за превода на този термин може да се открие и в други 
езици. Например във френския език за това понятие се използва терминът „developpement 
durable“, като в този случай на български език ще се преведе като трайно, продължително, 
стабилно развитие. И специално се подчертава, че не е подходящо на френски език да се из-
ползва словосъчетанието „developpement soutenable“. В руския език при превода на термина 
се използват още и прилагателни като хармонично, балансирано. 

В природните науки терминът устойчивост се свързва най-вече със състояние на равнове-
сие, в което всички компоненти на системата остават непроменени дълго време при посто-
янни условия. В същото време терминът развитие може да се свърже с осъществяване на 
процеси, които не са в равновесие и в резултат на които се очаква краен продукт. Анализът 
на определението на понятието може да насочи към използване още на термините „насо-
чено развитие“ или „стабилно развитие“, които може би са по-точни на български език и 
отразяват същността му. Все пак ще използваме тук и основният термин „устойчиво разви-
тие“, защото той вече е придобил достатъчна известност в българския език.  

Понятието „устойчиво развитие“ се използва по-широко в световен мащаб след Конферен-
цията за околната среда и развитие на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. На нея се разра-
ботва съвременната идеология на световната общност и се създават инструментите за една 
нова екологична политика, неделима от икономическото и социалното развитие.

Постигането на устойчиво развитие може да се осъществи само съзнателно от хората, тъй 
като само те насочват протичането на процесите и явленията. Щом като съзнателно се уп-
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равлява този процес от хората, следва да има консенсус между тях във връзка с очакваните 
резултати и начините за тяхното постигане. Няма съмнение, че при наличието на противо-
речие и конфликти е немислимо да се говори за постигането на устойчивост въобще. Така 
устойчивото развитие се свързва с общество, което в отговор на изменение на вътрешни-
те и външните условия е способно да установи 
ново, съответстващо на тези изменения равнове-
сие както вътре в себе си, така и в цялата среда на 
своето съществуване. 

Основните измерения на устойчивото развитие 
са три взаимосвързани елемента –  икономиче-
ски, социален и екологичен. На тяхна основа са 
определени и трите стълба на устойчивост: еко-
логична поносимост, социална справедливост 
и икономическа жизнеспособност (фиг. 1.1).  

На 2 август 2015 г. след осем кръга междуправи-
телствени преговори между държавите членки 
на ООН е договорена с консенсус новата Програ-
ма за развитие след 2015 г. Документът е озагла-
вен „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за 
устойчиво развитие“. Документът е приет офици-
ално на 25 септември 2015 г. от глобалните лидери по време на Срещата на върха по устой-
чивото развитие в Ню Йорк (25-27 септември 2015 г.).

В него са определени 17 цели за устойчиво развитие, съответни подцели, средства и дейст-
вия за изпълнение. Формулираните цели са (фиг. 1-2): 

1.  Прекратяване на бедността във всичките ѝ форми навсякъде.

2.  Прекратяване на глада, осигуряване на храна, подобряване на храненето и насърчаване 
на устойчивото земеделие.

3.  Осигуряване на здраве и насърчаване на благосъстоянието за всички от всички възрас-
тови групи.

4.  Осигуряване на качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през 
целия живот.

5.  Постигане на равенство на половете.

6.  Осигуряване на достъпност на водите и канализация за всички.

7.  Осигуряване на достъпна, надеждна и чиста енергия за всички.

8.  Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, пълна и продуктивна зае-
тост и достойна работа за всеки.

9.  Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на включващата и устойчива 
индустриализация и на иновациите.

10. Намаляване на неравенствата във и между страните.

11. Превръщане на градовете и човешките селища в безопасни и устойчиви места.

12. Осигуряване на устойчиви модели на производство и потребление.

13. Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние.

14. Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво 
развитие.

15. Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивата употреба на сухоземните еко-
системи, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, възпиране и обрати-
мост на почвената ерозия и възпиране на загубата на биоразнообразието.

16. Насърчаване на мирните и включващи общества за устойчиво развитие, предоставяне 
на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и включва-
щи институции на всички нива.

Фиг.1.1. Сфери на устойчивото развитие
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17. Укрепване на средствата за изпълнение и ревитализиране на глобалното партньорство 
за устойчиво развитие.

Фиг. 1-2. Глобални цели за устойчиво развитие

Както се вижда, две от тези цели са свързани именно с климатичните промени и енерго-
потреблението. 

Мотивацията е важна за групата ученици, които ще работят по проекта. Затова те трябва 
да знаят, че проблемите с опазване на околната среда, намаляването на потреблението 
на енергия и справянето с климатичните промени са цели, с които се е ангажирало цяло-
то човечество и по тези въпроси работят и учени, и политици, и обикновени хора като тях 
самите. В тази връзка ръководителят на групата може да организира техника мозъчна 
атака с учениците. При това като изречение за асоциациите им да се използва определе-
нието за устойчиво развитие: „Устойчивото развитие е развитието, което задоволява 
нуждите на настоящето без да застрашава възможностите на бъдещите поколения 
да задоволяват своите нужди.“

Асоциациите на учениците се записват. След това те имат възможност да ги сравнят с 
основните цели за устойчиво развитие, представени на фиг. 1-2. Също така, като имат 
предвид основните цели, учениците могат да потърсят връзката им с дейностите, които 
ще извършват по проекта – „Борба с климатичните промени“ и „Възобновяема енергия“. 
Връзка може да се направи още с целите „Чиста вода“ и „Отговорно потребление“.

Активният учител

1.2. Климат и парников ефект

1.2.1. Климат 

Състоянието на атмосферата в определен момент на дадено място се нарича време. Елемен-
ти на времето са температурата, атмосферното налягане, влажността, облачността, валежи-
те, ветровете, продължителността на слънчевото греене. Климатът е многогодишен режим 
на времето за дадено място, местност и др. Той се изучава чрез дълготрайни измервания на 
елементите на времето и статистическа обработка на получените резултати. При изучаване 
на климата е необходимо също да се познават вариациите на отделните елементи на време-
то по дни, месеци или години. 
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Температурата на земната атмосфера е важен фактор за определяне на климата, защото от 
нея зависят и други характеристики – атмосферно налягане, влажност и т.н. Едни от факто-
рите, които определят тази температура са съставът на атмосферата и парниковият ефект. 

1.2.2. Парников ефект в атмосферата на Земята

Исторически аспекти

Идеята за механизма на парниковия ефект първоначално е изложена през 1824 г. и 1827 г. 
от Джозеф Фурие (Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830), когато той разглежда различни 
механизми за оформяне на климата на Земята [8, 9]. Фурие анализира опита на швейцар-
ския геолог и метеоролог Де Сосюр (Horace Bénédict de Saussure, 1740-1799) със съд, боядисан 
с тъмна боя отвътре и покрит със стъкло. При този опит се измерва различна температура в 
съда и извън него при излагането му на пряка слънчева светлина. Фурие обяснява повиша-
ването на температурата в такава „мини-оранжерия“ в сравнение с външната температура 
чрез действието на два фактора: блокиращ конвективен топлообмен (стъкло предотвратя-
ва изтичането на топъл въздух отвътре и хладен външен поток) и различна прозрачност на 
стъклото във видимия и инфрачервения диапазон. Тъй като стъклото е прозрачно за види-
ма светлина и почти непрозрачно за топлинното излъчване, натрупването на топлина води 
до повишаване на температурата, при която количеството топлинни лъчи, преминаващи 
през стъклото, е достатъчно, за да се установи термично равновесие. Фурие определя, че 
оптичните свойства на земната атмосфера са подобни на оптичните свойства на стъклото, 
т.е. прозрачността ѝ в инфрачервения диапазон е по-ниска от тази в оптичния обхват. 

По-късно с тези въпроси се ангажират и други учени. Допълнителни доказателства са при-
ведени от Клод Пуйе (Claude Pouillet) през 1827 и 1838 година. Джон Тиндал през 1859 про-
вежда експериментални наблюдения и обяснява тази специфика в атмосферата докато из-
следва свойствата на някои газове, които днес наричаме още „парникови“ газове. Ефектът 
е количествено определен от шведския учен Сванте Арениус (Svante Arrhenius) през 1896 г. 
Той определя коефициентите на инфрачервеното поглъщане от водните пари и от въгле-
родния диоксид. Прави и първото количествено прогнозиране на глобалното затопляне, 
дължащо се на хипотетичното удвояване на атмосферния въглероден диоксид. Въпреки 
това, терминът „парников“ не е използван за назоваване на този ефект от посочените уче-
ни. За първи път е използван от шведския метеоролог Нилс Екхолм (Nils Gustaf Ekholm) през 
1901 г. 

Какво е значението на парниковия ефект за Земята? 

Ако Земята е топлопроводимо черно тяло, температурата на повърхността ѝ ще бъде 5,3оС, 
в резултат от абсорбираната слънчева енергия. Част от енергията, която достига Земята се 
отразява в пространството. Изчислено е, че при тези обстоятелства, нейната температура 
трябва да е отрицателна и около –18оС. Средната температура на Земята обаче е положи-
телна, около +14oC. Тази разлика от почти 33oC се дължи именно на парниковия ефект. Без 
него по-голямата част от водата на планетата ще е в твърдо състояние и животът няма да 
е възможен.  

Парниковият ефект е способността на термодинамично активните газове в атмосферата 
да задържат дълговълновото земно излъчване и да предотвратяват загубите на топлина 
по радиационен път. В резултат на тези процеси се повишава температурата на приземния 
въздушен слой. Основните парникови газове в атмосферата са водните пари, въглеродният 
диоксид, метанът, диазотният оксид, озонът, флуоровъглеводородите, перфлуоровъглево-
дородите и серният хексафлуорид.

Как се обяснява парниковият ефект? 

Обяснението на парниковия ефект е свързано с анализ и сравнение на вида на енергийни-
те лъчи, достигащи до Земята и на тези които я напускат, както и на процесите, които се 
извършват в атмосферата, на сушата и в океаните. Пълното обяснение на този факт е срав-
нително сложно за ученици от 5. до 7. клас, които все още не познават електромагнитните 
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вълни и лъчения. Тук представяме един вариант, който може да се обсъди със заинтересо-
ваните ученици.   

Слънчевите лъчи, които достигат Земята, са в ултравиолетовата, видимата и близката ин-
фрачервена област (400-1500 nm дължини на вълните). От друга страна 28-30% от достига-
щата до Земята енергия се отразява в пространството от атмосферата и от облаците, както 
и от някои части на самата Земя, които имат силна отражателна способност. Около 16-19% 
от останалата енергия се абсорбира от атмосферата и облаците, а остатъкът се абсорбира 
на повърхността на Земята – от водните басейни и сушата. Те се затоплят. Така енергията, 
достигнала до Земята, се превръща в топлинна енергия, която се излъчва като топлинни 
лъчи с голяма дължина на вълната в инфрачервената област. По-голямата част от тази то-
плинна радиация се абсорбира от атмосферата и я затопля. Земната атмосфера се състои 
основно от азот и кислород, които са „прозрачни“ за това излъчване – те не взаимодействат 
с него и пропускат топлинните лъчи – често този ефект се нарича още „атмосферен прозо-
рец“. От друга страна многоатомните газови молекули на въглеродния диоксид CO2, диазот-
ния оксид N2O, метана CH4, водата H2O и други, поглъщат част от топлинното лъчение. След 
това го излъчват във всички посоки, като част от него преминава в космоса, но друга част 
се връща към земната повърхност и отново я затопля. Това води до по-висока равновесна 
температура, отколкото ако атмосфера с този състав липсва (фиг. 1-3)1.

Фиг. 1-4. Промени в парниковия 
ефект в резултат на увеличаване на 
съдържанието на въглероден диоксид и 
други парникови газове 

Други топлинни 
лъчи от Земята 
се адсорбират в 
атмосферата от 

парниковите газове и 
облаците. След това те 
ги излъчват във всички 

посоки. Ефектът 
е допълнително 

затопляне на земната 
повърхност и ниската 
част на атмосферата.

Част от лъчението от 
Земята преминава 

направо в космоса -
„атмосферен 

прозорец“
Част от слънчевите 
лъчи се отразяват 

от атмосферата и от 
земната повърхност

Около половината от слънчевата 
радиация се поглъща от земната 
повърхност и я затопля. Земята 

излъчва топлинни лъчи.

Фиг. 1-3. Обобщено представяне на естествения парников ефект

Така естественият парников ефект поддържа на нашата планета температура, която е под-
ходяща за живота. Това равновесие лесно може да се наруши, под влиянието на различни 
фактори. Повишаването на количеството на газовете, отговорни за задържането на част от 
топлината в атмосферата, може да доведе до засилване на парниковия ефект, а последиците 
от това са трудно предсказуеми (фиг. 1-4). Преди всичко ще се повиши средната температу-
ра, като при това ще се наблюдават и множество други явления: топене на ледовете на по-
люсите и в Гренландия, както и намаляване на вечно замръзналите почви в Сибир; промени 
в атмосферната циркулация и морските течения; промени в сумите на валежите на различ-
ни места на земята – увеличаване на едни и намаляване на други; засушаване, наводнения, 
урагани, бури и т.н. Така промените в количеството на парниковите газове неминуемо ще 
доведе до промени в климата на земята. 

1 Източник: https://www.researchgate.net/figure/An-idealized-model-of-the-natural-greenhouse-effect-Source-IPCC-2007_
fig7_242525705 (An idealized model of the natural greenhouse effect. Source: IPCC (2007).
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Историческият поглед към парниковия ефект може да има за учениците мотивираща 
роля в два аспекта. От една страна да се покаже на учениците, че науката не „работи“ за 
един ден и дългогодишните изследвания и търсения са в основата на успеха. От друга 
страна учениците ще се чувстват като истински изследователи, ако повторят опита на Де 
Сосюр. В работните листове за ученици е предложен вариант на опита. 

Във връзка с разбирането на същността на парниковият ефект може да се използва мето-
дът „Рисуване на идея“. Участниците по групи рисуват своята първоначална представа за 
парниковия ефект и поставят рисунките настрани. След изясняване на неговата същност 
и значението на парниковите газове, най-вече на въглеродния диоксид, групите рису-
ват отново своята представа и обясняват какво ново са научили и как са го представили. 
Направените нови рисунки може да се изпълнят и като брошури, листовки или плакати, 
които да се поставят на видни места в училището, за да се запознаят с тях всички учени-
ци. 

Активният учител
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2. Международни, европейски и национални документи, 
свързани с промените в климата, енергийната 
ефективност и опазването на околната среда

Същността на устойчивото развитие и поставените глобални цели насочват човечеството 
към разумно и пестеливо използване на природните ресурси, сътрудничество в търсенето 
на нови начини за производство на енергия и предотвратяване на замърсяването на Земята. 

Както се вижда от историческата ретроспекция, още в края на 19. век Сванте Арениус прави 
прогноза за повишаване на парниковия ефект и съответно на средната температура на Зе-
мята за сметка на изгарянето на големи количества изкопаеми горива. При това изгаряне 
се получават два основни парникови газа – вода (водна пара) и въглероден диоксид. Въ-
глеродният диоксид „напуска“ атмосферата на планетата или чрез разтваряне във водни-
те басейни, или чрез процеса фотосинтеза в зелените растения. Намаляването на горските 
площи, неминуемо води до затрудняване на неговото „очистване“, постепенно натрупване в 
атмосферата и вероятно повишаване на влиянието му върху температурния баланс. 

През последните десетилетия се наблюдава постепенно повишаване на средната годишна 
температура на Земята с около 1,3-1,5оС в сравнение с прединдустриалния период – 18. век. 
Глобалните и регионални модели за измененията в климата показват, че към края на 21. век 
Европа ще е с 2,5-4,0оС по-топла. 

При такива промени се очакват и сериозни проблеми. Например да намаляват ареалите на 
вечно замръзналите почви в Сибир и в Канада, както и ледените щитове на Гренландия, 
ледовете в Арктика, както и ледниците навсякъде в континента. Още в наши дни се устано-
вява, че леденият щит на Гренландия губи по около 250 млн. т. oт масата си всяка година за 
периода 2005-2009 г., а ледниците в Алпите са загубили около ⅔ от обема, който са имали 
до 1850 г. [10]. 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 проме-
ни в разпространение на растителни и животински видове, промени в продължителността 
на вегетационния период при растенията. Възниква въпросът дали екосистемите ще имат 
време да се адаптират към подобни или по-бързи и интензивни промени. Очакват се също 
продължителни суши, горещи вълни, неочаквано високи нива на валежи и вероятни навод-
нения.

Въпреки че нараства вегетационният период на растенията в повечето региони на конти-
нента, не навсякъде това ще има очаквания 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. 

Международната общност предприема стъпки за намаляване влиянието на човешката дей-
ност върху климата и за ограничаване на вероятните последствия. В основата на повечето 
международни документи и договорености стоят научни изследвания, представени в спе-
циални доклади. С тях са ангажирани учени от различни страни, обединени в Междуправи-
телствена експертна група по изменението на климата (Intergovernmental Panel on Climate 
Change– IPCC, https://www.ipcc.ch), към Организацията на обединените нации. В основата ѝ 
са Световната метеорологична организация (World Meteorological Organization, WMO) и Про-
грамата на ООН по околна среда (United Nations Environment Programme, UNEP). Тази експерт-
на група изготвя доклади за състоянието на климата, въз основа на който се разработват 
международни договорености. В нашата страна са разработени специални документи във 
връзка с изменението на климата и адаптацията към тези промени.

2.1. Доклади на междуправителствена експертна група по изменението на климата
Междуправителствената експертна група по изменението на климата координира усилия-
та на световни изследователски центрове и изследователски групи, които са ангажирани с 
научни проучвания и изследвания. Ролята на тази група е да предостави по изчерпателен, 
обективен и прозрачен начин научна, техническа и социално-икономическа информация за 
вземане на по-нататъшни решения. Също така осигурява достъпна информация за разби-
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рането на климатичните промени, за оценка на риска от тях, за ролята на антропогенните 
въздействия върху климата, както и за възможностите за адаптиране към климатичните 
промени и смекчаване на последиците от тях.

Междуправителствена експертна група по изменението на климата периодично изготвя 
оценъчни доклади за изменението на климата (Assessment Reports). Досега са изготвени и 
публикувани 5 доклада. Всеки от оценъчните доклади включва по три отделни части, раз-
работени съответно от три работни групи: 

• Работна група I. Научна оценка на изменението на климата;

• Работна група II. Оценка на въздействията от изменението на климата;

• Работна група III. Стратегии на IPCC за отговор на изменението на климата.

Разработването на докладите е свързано от една страна със събирането и анализ на голямо 
количество данни в различни области – климатични, икономически, демографски и др. От 
друга тези данни служат на учените за създаване на сценарии за възможните изменения в 
климата въз основа на наблюдаваните или установени тенденции в тези области. Сценари-
ите не служат за предсказване на бъдещето, а за по-добро разбиране на несигурността 
и за вземане на различни решения в областта на политиките, свързани с климатичните 
промени в един широк диапазон от възможни бъдещи траектории в развитието на чове-
чеството. Съответно и резултатите от моделирането на климатичните промени не са точни 
„прогнози“, а само очаквани хипотетични състояния – „реакция“ на климатичната система 
в отговор на „натиска“ от съвкупното въздействие върху нея на разнообразни природни и 
антропогенни процеси. Поради това в терминологията в областта на климатичните проме-
ни вместо понятието „климатична прогноза“ се предпочита понятието „климатична проек-
ция“, с цел да се подчертае несигурността в очакваните промени. В този смисъл сценариите 
и климатичните проекции осигуряват широка основа за оценка на риска от преминаване 
на разграничими прагове с известен толеранс, както в климатичните промени, така и във 
въздействията им върху природните и антропогенните системи [10]. 

Някои характеристики и особености на докладите са представени в таблица 1-1.

Таблица 1-1. Доклади на междуправителствена експертна група по изменението на клима-
та (IPCC)

Оценъчни 
доклади, 

година

Особености в разработването на 
докладите и на сценариите Използвани за:

Първи, 1990
Включва четири сценария (SA90-A, 
SA90-B, SA90-C и SA90-D). Вече имат 

само историческа стойност. 

основа на разработването на 
Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (United 
Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC).

Втори, 1992

За негова основа е използван втори 
набор от сценарии. 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.
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Оценъчни 
доклади, 

година

Особености в разработването на 
докладите и на сценариите Използвани за:

Трети, 2001 Разработени въз основа на ново 
поколение сценарии от 2000 година. 

описани в т.нар. „Специален доклад за 
емисионните сценарии“ (Special Report 

on Emissions Scenarios, SRES) 

отправна точка за изследванията 
в областта на климатичните 

промени в началото на 21. век. Четвърти, 
2007

Пети доклад, 
2013/14

Разработен върху ново поколение 
сценарии за промяна на 

климата на Земята – „Пътища на 
концентрациите“ (Representative 

Concentration Pathways, RCPs). 

отправна точка поне до 
2020 г. за всички научни 

изследвания в областта на 
климатичните промени, както 

и за разработването на анализи, 
стратегически документи и 
политики за адаптиране и 

смекчаване на последиците от 
очакваните изменения на климата.

В последното поколение сценарии за 21. век се използват описателни сюжетни линии за 
развитие на обществото:

•  Сюжетна линия и семейство сценарии A1. Бъдещият свят се характеризира с бърз ико-
номически растеж, а броят на населението в света достига своя пик в средата на века, 
след което намалява. Допуска се бързо внедряване на нови и по-ефективни технологии и 
балансирано използване на фосилни и нефосилни енергийни източници.

•  Сюжетна линия и семейство сценарии A2. Бъдещият свят е много разнороден, с посто-
янно нарастващ брой на населението и с регионално ориентиран икономически растеж, 
който обаче е по-фрагментиран и по-бавен в сравнение с останалите сюжетни линии.

•  Сюжетна линия и семейство сценарии B1. Бъдещият свят е конвергентен, със същи-
те тенденции в броя на населението като при сюжетна линия A1, но с бързи промени 
в структурата на икономиката, насочени към развитие на сектора на услугите (вкл. на 
информационните). Предполага се, че ще намаляват материалоемките производства и 
ще се внедряват „чисти“ и спестяващи ресурсите технологии.

•   Сюжетна линия и семейство сценарии B2. Това е свят, в който проблемите се решават 
на местно или регионално ниво на основата на принципите за устойчиво развитие. На-
селението непрекъснато се увеличава, но с по-ниски темпове в сравнение със сюжетна 
линия А2, а икономическият растеж е с умерени темпове

На тази методологическа основа в рамки-
те на IPCC са разработени общо 40 сцена-
рия от шест изследователски екипа. От 
IPCC се приема, че всички сценарии са ед-
накво валидни. От всички 40 предложени 
сценария са избрани шест групи от четири 
семейства сценарии: по една група от три-
те семейства сценарии A2, B1 и B2 и три 
групи от семейството сценарии A1: A1F1 
(с интензивно използване на изкопаеми 
горива), A1T (с преобладаващо използва-
не на алтернативни енергийни източни-
ци) и A1B (с балансирано използване на 
разнообразни енергийни източници). От 
IPCC са избрани т.нар. „илюстративни сце-
нарии“, за да представят всяка от шестте 
групи сценарии (фиг. 1-5).

В петия оценъчен доклад се използва на-

Фиг. 1-5. Изменение на общите емисии от 
парникови газове (GHG), изчислени като Gt CO2- 

еквивалент на година, според някои сценарии от 
четвърто поколение [според 10]. 
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именованието „Представителни пътища на концентрациите“ (Representative Concentration 
Pathways, RCPs), за да се очертае логическата рамка на новия набор от сценарии. „Предста-
вителни“ („representative“) в този случай означава, че всеки от RCPs представя и е съпоста-
вим с широк набор от сценарии, предложени в научната литература. Изразът „пътища на 
концентрациите“ се използва, за да се подчертае, че тези стойности не са окончателни, но 
са нужни за моделирането на климатичните проекции, генерирани на базата на данни за 
радиационния натиск (radiative forcing) върху енергийния баланс на климатичната система, 
измерен във ватове на квадратен метър (W/m2) (фиг. 1-6)2. Понятието „концентрации“ се 
използва вместо понятието „емисии“, за да е ясно, че в климатичните модели като входяща 
информация се използват данни за концентрациите, а не за емисиите на парниковите га-
зове и аерозолите. На тази основа е разработен набор от четири RCP-сценария, водещи до 
радиационен натиск към края на 21. век на съответните нива от 8,5, 6, 4,5 и 2,6 W/m2.

Фиг. 1-6. Радиационен 
натиск върху 
енергийния баланс 
на климатичната 
система на антропогенни 
фактори (W/m2) в 
сравнение с 1750 г. 
(прединдустриални нива) 

Посочените четири RCP-сценария могат да бъдат описани по следния начин (10):

•  Сценарият RCP 8,5 може да бъде наречен „обичайна практика“ („business-as-usual scenario“) 
с нарастващи емисии на парникови газове във времето и съответно увеличаващи се кон-
центрации на парникови газове. Радиационният натиск нараства до 8,5 W/m2 до 2100 г., 
което съответства на концентрации от 1370 ppm в CO2 еквивалент. 

•  Сценарият RCP 6,0 е стабилизиращ сценарий, при който емисиите ще нарастват бързо до 
2060 г., след което ще намаляват. Радиационният натиск към 2100 г. се оценява на 6 W/m2, 
което съответства приблизително на концентрации от около 850 ppm CO2 екв.

•  Сценарият RCP 4,5 предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за ограничава-
не на емисиите. Очаква се пикът на емисиите да бъде около 2040 г., след което те да на-
малеят рязко до 2080 г. Радиационният натиск към 2100 г. се оценява на 4,5 W/m2, което 
съответства приблизително на концентрации около 650 ppm CO2 екв.

•  Сценарият RCP 2,6 описва най-оптимистичния вариант, при който се допуска, че ще бъдат 
реализирани всички мерки за ограничаване на емисиите и че глобалното затопляне ще 
се ограничи до 2°C. Очаква се емисиите да намаляват рязко след 2020 г.

2  Източник: IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-
K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA 
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Тези сценарии се използват за проектиране на промени в климата както на глобално ниво 
за цялата планета, така и на регионално равнище. 

На фигури от 1-7 до 1-10 са представени някои от тези проекции за промените в средната 
температура и валежите в света и на територията на Р. България според някои от сценари-
ите. 

Фиг. 1-7. Очаквани промени до края на 21. век на средните температури и валежи по 
сценариите RCP 2,6 и RCP 8,5 на IPCC AR525 [12: р. 12]

Фиг. 1-8. Очаквани промени на територията на Р. България и региона в средногодишната 
температура [цитат по 10]

Очаквани промени за периода 
2016-2035 г.

Сценарий на IPCC 2,6

Очаквани промени за периода 
2081-2100 г.

Сценарий на IPCC 8,5
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Фиг. 1-9. Очаквани промени по различни сценарии на IPCC AR5 (full CMIP5 ensemble) на 
средногодишната температура на въздуха в България от 2013 до 2100 г. спрямо референтния 

стандартен климатичен период 1961-1990 [цитат по 10].

Фиг. 1-10. Очаквани промени на средните годишни валежи (%)[цитат по 10].

Очаквани промени за периода 
2016-2035    

Очаквани промени за периода 
2081-2100 г.

Сценарий на IPCC AR5: RCP2.6

Сценарий на IPCC AR5: RCP8.5
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Активният учител

Работата и резултатите на междуправителствена експертна група по изменението на 
климата (IPCC) е чудесен пример за учениците за значението на науката във вземането 
на решения за бъдещето на цялата планета. Този пример може да се използва както за 
работата по проекта, така и в други области от обучението и възпитанието на учениците, 
например правилно хранене, здравословен начин на живот и спорт, тютюнопушене, из-
ползване на наркотици и др. 

От предоставените в този методичен материал фигури (1-7 до 1-10) или като се използва 
източникът „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската иконо-
мика от климатичните промени“ (достъпен в електронен формат)3 могат да се израбо-
тят ръчно или с помощта на презентационен или публикационен софтуер брошури или 
плакати. В тях следва да се показват варианти за промени на климата в света и в нашата 
страна при различни сценарии. С тези плакати или брошури учениците ще покажат своя-
та ангажираност по проблема и ще привличат съмишленици от своите съученици. Така 
повече ученици ще се включат съзнателно и мотивирано в дейностите по спестяване на 
енергия в училището. Всеки ще знае, че допринася за намаляване на климатичните про-
мени.   

Подходящо е групата ученици, които работят най-активно по проекта за енергийна ефек-
тивност на училището да направят свои сценарии за неговото реализиране и развитие. 
Като начални описателни величини могат да използват броя на учениците в училището, 
вида на използваното отопление, вида на отоплителните тела, своите виждания за моти-
вацията и ентусиазма на съучениците си. Така по групи могат да съставят по няколко сце-
нария – най-оптимистичен, средно оптимистичен, сценарий с някои трудности, сценарий 
с множество трудности. Тази дейност може да се изпълни по групи като сюжетно-ролева 
игра. Във всяка група след отбелязване на основните начални параметри, в които работи 
групата част от учениците да приемат роли например на: „зелен“ ентусиаст; „мрънка-
лото“ в клас; „учения“; „ленивеца“ и др. Всеки според ролята си да играе „създаване“ на 
трудности или „принос“ към проекта. По време на играта е добре да има протоколчик, 
който да записва реакциите на отделните роли и след това да се анализират различни 
варианти с цел „ограничаване на щетите“ или използване на дадените спонтанни идеи 
за изпълнението на сценариите. 

3 https://www.moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-v-bulgarskata-ikonomika-
ot-klimatichni-promeni/
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2.2. Международни документи и срещи, свързани с промените в климата и опазване на 
околната среда
Изменението на климата на Земята е постоянно явление в нейната история. В различни-
те геологични епохи в съответствие с различни фактори – слънчева радиация, наклон на 
земната ос, релеф, водни басейни и много други – климатът на Земята общо, глобално или 
регионално се е променял постепенно и постоянно. Днес учените, въз основа на изследване 
на състава на въздуха, включен в леда на Антарктида или във вечно заледените полета в 
Сибир, определят различните нива на въглероден диоксид и метан във въздуха и връзката 
им с температурата на планетата за повече от 650000 години назад във времето. В повечето 
случаи се установява връзка между повишаване на температурата и повишаване на количе-
ството на тези газове в атмосферата. В по-голяма част от анализите се установява, че тези 
промени се извършват бавно и постепенно в течение на стотици години. Бързото навлиза-
не в атмосферата на големи количества парникови газове в резултат на човешката дейност 
(антропогенни източници) променя този баланс и може да доведе до бързи климатични 
промени, с които екосистемите и самото общество трудно биха се справили. 

Предотвратяването на рязкото изменение на климата на Земята, резултат от човешката 
дейност, е отговорност както на всеки един от нас, така и на държавите в глобален мащаб. 

В поредица от срещи лидерите на държавите водят преговори относно необходимите мер-
ки за намаляване на човешката намеса в изменението на климата. В тази връзка се откро-
яват няколко ключови срещи и документи. 

За международните документи е в сила следното общо правило – приетите на международ-
ни срещи документи влизат в сила, когато всички държави участнички ги ратифицират на 
национално ниво и така приемат техните правила и договорености. 

Рамкова конвенция по изменението на климата, Рио де Жанейро, Бразилия, 1992

На срещата на Организацията на обединените нации (ООН) в Рио де Жанейро през 1992 г. 
се приема Рамковата конвенция по изменение на климата. В нея държавите потвърждават, 
че съществува промяна в климата, дължаща се на човешката дейност и страните с развита 
индустрия носят най-голяма отговорност за това. Рамковата конвенция на ООН за изме-
ненията на климата (РКОНИК) е в сила от 21 март 1994 г., като е приета от 194 държави, 
обвързани от принципа за „общи, но диференцирани отговорности“. Страните също така се 
ангажират със съставяне на национални доклади за инвентаризация на емисиите от парни-
кови газове и разработване на национални планове за изменение на климата. 

Протокол от Киото, Япония, 1997

Този протокол е международен документ в допълнение към Рамковата конвенция на ООН 
за изменението на климата. Той е приет през м. декември 1997 г. Протоколът не е подписан 
от Индия, Китай и САЩ. Тази юридическа рамка налага намаляване на емисиите от парни-
кови газове на около 40 индустриални страни в света. 

Той влиза в сила през м. февруари 2005 година. Особеност на протокола е, че се изисква само 
развитите държави да предприемат действия по намаляване на парниковите газове.

В изпълнението на тази международна договореност има два периода:

Първи етап на Протокола от Киото: 1997-2012. 

България ратифицира този документ на 17 юли 2002 година. Задълженията на страните 
във връзка с него са:

•  Най-малко 5% намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) в сравнение с 1990 г., 
като целта на страните от Европейския съюз е 8% до 2012 година. България, като страна 
членка на съюза, е изпълнила тази своя договореност (фиг. 1-11). 

•  Пълна инвентаризация на емисиите на парникови газове и доклади за политиките и мер-
ките за тяхното намаляване. Такива доклади от нашата страна се изготвят регулярно. 

•  Гъвкави механизми за съвместно изпълнение, „чисто“ развитие и международна тър-
говия с емисии на парникови газове. При последния механизъм страните, които произ-
веждат по-малко парникови газове имат възможност да получат финансови средства за 
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разликата между планираното за тях и произведеното от тях. България е страна, която 
по-често „продава“ квоти за парникови газове.  
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Фиг. 1-11. Общо количество на парникови газове в Р. България от 1988 до 2012 
година. (Източник: ИАОС)

Втори етап на Протокола от Киото: 2013-2020

Той започва на 1 януари 2013 година. В тази договореност участват 38 държави, като 28 от 
тях са от Европейския съюз. Този период е известен още под наименованието „Изменение 
от Доха“. На Конференцията на ООН за изменение на климата през 2012 г. в Доха, Катар са 
приети допълнителни мерки за намаляване на емисиите от парникови газове до 2020 г. с 
най-малко 18% под нивата от 1990 г. Европейският съюз се ангажира да намали емисиите 
в този период до 20% под нивата от 1990 г. На 13 юли 2015 г. Съветът на Европейския съюз 
прие решение, въз основа на което ЕС да ратифицира „Изменението от Доха“, с което се ус-
тановява вторият период на задължения по Протокола от Киото.

Основните цели на Европейския съюз са (трите 20 до 2020): 

•  20% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата им от 1990 г.;

•  20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия, 
включително 10% дял на биогоривата;

•  20% увеличаване на енергийната ефективност.

Основен проблем на Протокола от Киото е, че изисква само развитите държави да предпри-
емат действия. Тъй като САЩ така и не подписват Протокола от Киото, Канада се оттегля 
преди края на първия период на задължения, а Русия, Япония и Нова Зеландия не участват 
във втория период, понастоящем протоколът се прилага само за около14% от емисиите в 
световен мащаб. Въпреки това повече от 70 развиващи се и развити държави са поели раз-
лични необвързващи задължения за намаляване или ограничаване на емисиите си на пар-
никови газове.

Организацията на обединените нации организира срещи, свързани с проблемите по изме-
нението климата в различни страни. На тези срещи се обсъждат постижения, набелязват се 
мерки в различни области – както за намаляване на количествата на парниковите газове, 
така и за развитие на нови технологии, които ще допринесат в тази посока. 

Световни конференции за климатичните промени и глобалното затопляне:

Копенхаген (Дания), 7 декември – 21 декември 2009;

Канкун (Мексико), 29 ноември – 10 декември 2010;
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Дърбан (ЮАР), 28 ноември – 9 декември 2011;

Доха (Катар), 26 ноември – 7 декември 2012;

Варшава (Полша), 11 - 23 ноември 2013;

Лима (Перу), 1-12 декември 2014;

Париж (Франция), 30 ноември – 12 декември 2015;

Маракеш (Мароко), 7-18 ноември 2016;

Бон (Германия), 6-17 ноември 2017;

Катовице (Полша), 2-14 ноември 2018.

2.3. План за действие по изменение на климата в България
Като страна, която е член на Европейския съюз, Република България приема и изпълня-
ва всички поети ангажименти от Съюза във връзка с климатичните промени и глобалното 
затопляне. Законът за ограничаване на изменението на климата (в сила от 11.03.2014 г.) 
регламентира цялостната политика на страната в областта на изменение на климата. 

В тази връзка от 2013 до 2020 г. е в сила Трети национален план за действие по изменение 
на климата. В него са набелязани основни цели и мерки за постигане на целите по нама-
ляване на парниковите газове, приети в Европейския съюз. Основни сектори, към които е 
насочен този план, са: енергетика; транспорт; промишленост; бит и услуги; селско стопан-
ство; земеползване; отпадъци; образование и наука. Предвидени са определени финансови 
разходи за намаляване на емисиите по сектори, които са представени на фиг. 1-12. 

Енергетика

Бит & Услуги

Промишленост

Отпадъци

Селско стопанство

Земеопазване

Транспорт

РАЗХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ 10,575 МЛРД. ЛЕВА ОБЩО ЗА 
ВСИЧКИ МЕРКИ

2071800000

27900000

372300000

455000000 261600000

950000000

1753000000

Фиг. 1-12. Разходи за намаляване на емисиите по сектори според Третия национален план за 
действие по изменение на климата

Докладите на междуправителствена експертна група по изменението на климата показват, 
че има промени в климатичните условия и се наблюдават признаци на глобално затопляне. 
Това може да доведе до различни по характер проблеми в страната – увеличаване на броя 
на опасни валежи, засушавания, горещи вълни, наводнения и др. 

В тази връзка у нас се разработва Национална стратегия за адаптация към изменението на 
климата и План за действие (НСАИК) до 2030 г. Тя покрива 9 сектора: селско стопанство, 
биологично разнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко здраве, транспорт, ту-
ризъм, градска среда и води. В нея са описани визията, стратегическите цели за адаптация, 
оперативни цели и план за действие. 
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Учителят може да предложи на учениците да организират училищна конференция по из-
менението на климата, глобалното затопляне и енергийната ефективност. В нея могат да 
участват всички – и ученици, и учители, и ръководството на училището, и заинтересова-
ни родители. Може да се представят кратки доклади за парниковия ефект, климатичните 
промени и глобалното затопляне и приетите международни договорености. Основен ак-
цент в конференцията да се постави върху предложение за училищен договор „Пестене 
на енергия“. Да се представи накратко какви действия се очакват от всички ученици, за 
да се пести енергия в училището, как ще се следи за изпълнение на тези действия, какви 
ще са ползите за цялото училище и как всеки може да се включи не само с пестене на 
енергия, но и с разделно събиране на някои отпадъци, чието предаване също ще доведе 
до набиране на финансови средства – хартия, алуминий от опаковки, пластмасови отпа-
дъци. На конференцията е подходящо да се покажат вече разработените плакати за очак-
ваните промени в климата на Земята и в нашата страна. Да се приемат план за действие и 
обозначителни табели за пестене на енергия. Подобна конференция може да се проведе 
и в края на учебната година, за да се отчетат постиженията по енергоспестяването в учи-
лището. 

Активният учител
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3. Химични аспекти на замърсяване на околната среда

3.1. Замърсявания и източници на замърсяване: естествени и антропогенни източници 
Замърсителите са вещества, които не са характерни за околната среда или количествата им 
превишават допустимите изисквания.

Замърсяванията по-често са резултат от човешки дейности (антропогенни). Те са с разно-
посочно влияние върху отделните компоненти на околната среда – въздух, води и почва. В 
Таблица 3-1 са дадени примери за замърсявания, които са резултат от човешката дейност и 
са свързани с добива на суровини и получаването на енергия, химичните процеси и използ-
ването на продуктите от химичните технологии.

Таблица 3-1. 

Замърсявания: Вид на 
замърсителите

Източници от човешка 
дейност

Въздействие върху 
средата

на въздуха аерозоли – течни и 
твърди частици с 

големина до 500μm

добив на суровини, 
металургия, 
циментова 

промишленост, 
транспорт, битови 

процеси

прах, фино диспергиран 
прах, мъгла, които 

затрудняват дишането 

пари и 
газове

NO, NO2, 
SO2, CO

процеси на горене и 
металургия, транспорт

киселинни дъждове, 
обезлесяване, фотохимичен, 

токсичен смог
CO2, CH4 горене, отглеждане на 

животни и оризища
парников ефект

N2O, NO, 
фреони 

CFxCly

транспорт, хладилни 
и климатични 

инсталации, аерозолни 
опаковки

изтъняване на озоновия 
слой

на водите нитрати, фосфати 
и органични 
хранителни 

вещества

битови отпадни 
води, торове, миещи 

препарати

растеж на 
микроорганизми, 

понижаване на 
разтворения кислород

нефт и нефтопро-
дукти

добив и транспорт на 
нефт, отпадни води

нарушава кислородния 
обмен, токсичност върху 

живите организми
синтетични миещи 

препарати  
битови и промишлени 

отпадни води, 
обогатяване на руди 

нарушаване на кисло-
родния обмен, токсични 

агенти

полимери изхвърляне на 
пластмасови и 

каучукови отпадъци

нарушаване в храненето и 
движението на морските 
обитатели, отделяне на 

токсични агенти
на почвата азотни и фосфорни 

соли 
Минерални торове в 
големи количества

промяна в рН на почвата, 
засоляване,  замърсяване 

на подпочвени води
органични 

вещества за борба 
с вредителите по 

растенията

Използване на 
пестициди: хербициди, 

фунгициди, 
инсектициди

токсичност, унищожаване 
на полезни организми 

и замърсяване на 
подпочвени води

токсични елементи 
– арсен, антимон, 
селен, олово, ка-

дмий, живак и др. 

Обогатяване на руди, 
металургия, транспорт 

Разнообразни токсични 
въздействия. 
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Замърсяването на въздуха в някои случаи е резултат, не само на човешка дейност (антропо-
генно замърсяване). Някои процеси в природата или природни катаклизми могат също да 
доведат до сериозни последици. Например изригването на вулкани е съпроводено с отделя-
не на големи количества серен диоксид (SO2), въглероден диоксид (CO2), сероводород (H2S), 
тонове прахови частици и др. Метан (CH4) се отделя в рудниците и блатата като резултат от 
анаеробни процеси с органични вещества. Сероводород (H2S) се отделя в някои геотермал-
ни извори. 

Част от посочените в Таблица 3-1 замърсители не са познати на учениците от 5. до 7. 
клас. От друга страна в учебните програми по „Човекът и природата“ и „Химия и опазване 
на околната среда“ са посочени някои основни екологични проблеми, които се причиня-
ват от тези замърсители, особено по отношение на замърсяване на въздуха – парников 
ефект, киселинни дъждове, изтъняване на озоновия слой. В тази връзка таблицата може 
да се използва за задълбочаване на знанията на учениците. Всяка част от нея може да се 
разгледа в отделно занятие, като учениците сами изведат непознатите им замърсите-
ли и източници на замърсяване. След това чрез самостоятелно търсене на информация 
да обогатят своите знания за тези вещества или процеси. Изследователската дейност на 
учениците може да е подкрепена и с някои химични опити например „Киселинен дъжд в 
химичната лаборатория“, „Въглеродният диоксид около нас и в самите нас“, „Химичният 
елемент хлор – приятел и враг“, „Торене и рН на почвата“, „Почистване на нефтен разлив 
в лабораторията“, „Сапуните и водите“. Симулации на естествени процеси на замърсяване 
могат да се направят чрез вулкан, от който се отделя въглероден диоксид или при взаи-
модействие на желязо и сяра, при който като допълнителен продукт се получава серен 
диоксид.  

Активният учител

Един подходящ начин за разграничаване на естествените процеси в околната среда и ан-
тропогенното замърсяване е анализът на кръговрата на елементите в природата, най-вече 
на въглерода и азота. 

3.2. Кръговрати на елементите в природата – въглерод и азот
Както се вижда от таблицата като основни замърсители на въздуха се отбелязват CO2, NO, 
NO2, N2O, CH4, фреони CFxCly. Някои от посочените вещества от една страна участват в естест-
вените кръговрати на азота и въглерода в природата, от друга са резултат от човешката 
дейност. Обект на разглеждане ще бъдат вещества и техни източници, свързани с влияние-
то им върху околната среда и респективно върху климатичните промени.

3.2.1 Кръговрат на въглерода в природата

Превръщанията на въглерода в кръговрата и неговите съединения се осъществяват в био-
сферата, литосферата и хидросферата.

Процеси в биосферата

Въвеждането на въглерода в кръговрата става посредством основния жизнен процес фото-
синтеза. Това е първият етап от превръщането на въглерода в сложни органични съедине-
ния. При този процес в зелените растения под действието на слънчевите лъчи и хлорофила, 
като използват въглероден диоксид от въздуха и вода, се синтезира глюкоза и се отделя 
кислород в атмосферата.

 хлорофил, светлина

6CO2 + 6H2O  ---------------------→        C6H6H12 +6O2

Фотосинтезата е единственият начин за възстановяване на кислорода в атмосферата и ва-
жен процес за намаляване на концентрацията на въглеродния диоксид. Животните не могат 
да синтезират органични вещества от неорганични. Необходимите им за храна и изгражда-
не на тъканите въглехидрати, мазнини и белтъчни вещества се набавят чрез растенията. 
Растителните и животински остатъци впоследствие се подлагат на действието на гнилост-
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ни бактерии и чрез редица междинни продукти на разлагането се отделя CO2 в атмосферата. 

При организмите се осъществява и процесът дишане. Един от продуктите му е също CO2. 
Получава се в резултат на биохимични процеси с участието на въглехидрати, мазнини и 
белтъчни вещества. Чрез дишането си човечеството внася ежегодно в атмосферата около 
един милиард тона CO2. На повърхността на Земята CO2 се отделя и при вулканична дейност. 
Кръговратът на въглерода в биосферата се затваря и започва отново (фиг. 3-1).

Фиг. 3-1. Кръговрат на въглерода и човешката дейност

Превръщания на въглерода в литосферата

Голямо количество въглерод от биосферата се отделя, като се включва в съединения от не-
живата природа. При разлагането на растителните и животинските организми се образуват 
твърди, течни и газообразни продукти, които се вграждат в литосферата. В близките до 
земната повърхност нива това са въглищата, нефтът, природният газ. Въглеродът в тези т. 
нар. изкопаеми горива е бил изведен от кръговрата за около 300 млн. години, докато чове-
кът от индустриалната ера започва да ги употребява за производство на топлина и енергия. 
Така въглеродът, фиксиран преди милиони години, отново се връща в атмосферата като CO2 
в резултат именно на човешката дейност (фиг. 3-1). Голяма част от въглерода се намира във 
варовиковите скали под формата на карбонати. Образуват се като утаечни скали и имат 
също органичен произход. При изветрянето на тези скали или използването им в някои 
производства (цимент и стъкло) също се отделя CO2 в атмосферата. 

Превръщания на въглерода в хидросферата

Световният океан, който покрива 70% от повърхността, също е „резервоар“ на въглерода. 
Макар и в малка степен той се разтваря във водата, а част от разтворения газ взаимодейства 
с нея:

CO2 + H2O  ⇄   H2CO3

Между въглеродния оксид от въздуха и водата се поддържа постоянно динамично равнове-
сие. Част от него се използва от водораслите за процеса фотосинтеза, друга част за образу-
ване на скелети и черупки под формата на калциев карбонат (CaCO3), а трета – за свързване 
на намиращите се във водата метални йони в карбонати. Малка част от този въглероден 
диоксид се връща отново в атмосферата (фиг. 3-1). 

Човекът със своята дейност оказва значително влияние върху изменението на динамично-
то равновесие, което съществува в кръговрата в природата. Повишаването на концентраци-
ята на CO2 в атмосферата оказва негативни последици върху живота на планетата. 



27

РАБОТЕН ВАРИАНТ РАБОТЕН ВАРИАНТ

3.2.2. Кръговрат на азота в природата

Едно от важните понятия, с които се свързва кръговратът на азота е фиксация – процес на 
превръщане на азота в лесно усвоими за растителните организми съединения. Сложните 
превръщания на азота в тези процеси започват в атмосферата, под действието на светкави-
ците при гръмотевичните бури. При тези условия азотът се свързва с кислорода до азотен 
оксид и следващо окисление до NO2. Азотният оксид като киселинен оксид, с водните капки 
образува азотна киселина. Извършват се следните процеси:

N2 → NO → NO2 → HNO3 → нитрати 

В почвата азотната киселина се свързва с намиращите се в нея съединения на натрия, ка-
лия, калция в соли – нитрати. В този вид азотът се усвоява лесно от растенията, а после 
от животните за изграждане на белтъците. Всъщност, решаващо значение за фиксиране на 
азота от атмосферата на Земята имат биологичните процеси. Животните и растенията връ-
щат част от усвоения азот в почвата. След тяхната смърт белтъците от организмите под 
действие на бактерии се превръщат главно в амоняк и амониеви соли. Важни процеси, кои-
то се извършват в почвата под действие на нитрозо- и нитробактерии е нитрификацията. 
При тях се получава азотиста (HNO2) и азотна киселина (HNO3) и техни соли.  

2NH3 + 3O2 →2HNO2 +2H2O + Q                                   2HNO2 + O2→ 2HNO3 + Q

С отделената енергия при тези реакции бактериите поддържат жизнената си дейност. Съ-
ществуват и микроорганизми, които лесно превръщат нитратите в амоняк. От него расте-
нията и животните синтезират необходимите им аминокиселини и белтъци, които впослед-
ствие се превръщат отново в амоняк и амониеви соли. Под действие на денитрифициращи 
бактерии част от намиращите се в почвата нитрати са разлагат и освобождават азот, който 
се връща в атмосферата. Така кръговратът на азота се затваря. (фиг. 3-2). 

Този естествен кръговрат на азота в природата частично се нарушава чрез т. нар. промиш-
лена фиксация – използването на азота от атмосферата за промишлено получаване на ре-
дица азотсъдържащи вещества. 

Използването на азотните торове, изгарянето на горивата, използването на взривни веще-
ства водят до съществени промени в този феноменален ред, който съществува в природата. 
Описаните процеси са представени на фиг. 3-2. 

Фиг. 3-2. Кръговрат на азота в природата
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В представените кръговрати на въглерода и азота се очертаха основни процеси с участие на 
техни съединения. Това са естествени процеси, които протичат в природата. 

Антропогенният фактор оказва сериозно влияние върху нарушаването на съществуващо-
то равновесие, което води до възникване на сериозни екологични проблеми, с които се 
сблъсква човечеството в съвременния свят. Някои от тях са в пряка връзка с изменението 
на климата на Земята.

Учениците още от началното училище познават кръговрата на водата в природата. Кръ-
говратите на елементите въглерод и азот са обект на изучаване в гимназиалната степен. 
За ученици от 6. и 7. клас е подходящ анализ на схемите на кръговратите на тези елемен-
ти най-вече от гледна точка на намесата на човешката дейност в естествените процеси. 
Подходящо е учениците да изработят самостоятелно съкратени схематични варианти на 
тези кръговрати, които да се поставят на видно място в училището. В тях да се подчерта-
ят измененията, които са резултат именно от човешка дейност. Получените по този на-
чин плакати ще имат допълнителен стимулиращ ефект върху другите ученици за актив-
но включване в дейностите по пестене на енергия в училище или за разделно събиране 
на отпадъците. Процесите, представени в кръговратите, успешно могат да се реализират 
чрез подходящи и лесни за изпълнение химични експерименти, например „събиране“ на 
въглероден диоксид в класната стая, „киселинни дъждове“ и ролята им върху растения-
та, „как се образуват сталактити и сталагмити в пещерите?“ 

Активният учител

3.3. Замърсяване на атмосферата:
В таблица 3-2 е представен основният състав на атмосферата, най-близо до земната повърх-
ност (измерено в обемни части).

Таблица 3-2. Състав на атмосферата 

Постоянни 
компоненти Формула

Съдържание

(обемни %)
Постоянни 

компоненти Формула
Съдържание

(обемни %)

азот N2 78,09 неон Ne 1,8.10-3

кислород O2 20,94 хелий He 5,2.10-4

аргон Ar 0,93 криптон Kr 1,10-4

въглероден 
диоксид CO2 0,033 ксенон Xe 8,10-6

Важен компонент на атмосферата са и водните пари в близките до Земята слоеве на атмос-
ферата. Тяхната концентрация е в пряка зависимост от температурата, географското поло-
жение, атмосферните потоци и др. Допълнителни компоненти са азотни оксиди, серен ди-
оксид, въглероден оксид, метан, озон, амоняк и др. Тяхното количество зависи от различни, 
най-вече антропогенни фактори. От Таблица 3-1 се вижда, че те са и основни замърсители 
на въздуха. Резултат от човешката дейност е и повишената концентрация на въглероден 
диоксид в околната среда. 

Последователно ще разгледаме някои основни източници на замърсители на въздуха.

3.3.1. Изгаряне на горива като основен източник на замърсяване на атмосферата

Горивата са вещества или смеси от вещества, които при изгаряне освобождават достатъчно 
топлина и могат да се използват за получаването ѝ. 

Трудно е днес за миг да си представим живота без енергия. Транспортът, отоплението, ос-
ветлението, уредите у дома, производството, компютрите, жизнените процеси – за всичко 
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това е необходима енергия. Осигуряването ѝ все повече се превръща в проблем за съвре-
менния свят. Кои са най-често използваните горива? 

Изкопаемите горива – нефт, въглища, природен газ са най-често използваните в промиш-
леността и бита. В състава им влиза въглерод, водород, кислород и в по-малки количества 
сяра и азот. 

Основен продукт при пълното изгаряне на горивата е въглеродният диоксид CO2 (табл. 3-3), 
а при непълно изгаряне е въглероден оксид CO. 

Пълно изгаряне: C +O2 →CO2+ Q

Непълно изгаряне: 2C +O2 →2CO+ Q. 

За горивата, или енергията получена от тях, се отчита коефициент на екологичен еквива-
лент (табл. 3-3). 

Таблица 3-3. Коефициент на екологичен еквивалент на горива и енергия

Вид на енергийния ресурс/енергия Коефициент на екологичен 
еквивалент, 

g CO2/kWh
Петролен газьол, петрол и дизел 267
Мазут 279
Природен газ 201
Пропан-бутан 227
Черни каменни въглища 341
Лигнитни кафяви каменни въглища 364
Антрацитни въглища 354
Брикети 351
Дървени пелети, брикети и дърва 43
Топлина от централизирано топлоснабдяване 290
Електричество 819

В световен мащаб най-голямо количество въглеродни емисии под формата на въглероден 
диоксид се отделя именно при изгаряне на различни видове изкопаеми горива (фиг. 3-3)

Най-голям източник на въглероден оксид е автомобилния транспорт – над 65% от общото 
емитирано количество за страната. Въглеродният оксид е газ без цвят и мирис, малко по-
лек от въздуха и гори. За него е известно, че трайно се свързва с хемоглобина на кръвта и е 
силна кръвна отрова. 

Освен въглеродни оксиди, при изгаряне 
на горива се получават серни и азотни 
оксиди. Техните количества зависят от съ-
държанието на тези елементи в съответ-
ното гориво (таблица 3-4). 

Серният диоксид (SO2) е опасно за околна-
та среда вещество, което се получава при 
изгарянето на горива с високо съдържа-
ние на сяра, най-вече въглища и нефтоп-
родукти. 

Други продукти, които се отделят при из-
гарянето на горивата са азотните оксиди 
(NO, N2O). Азотният оксид освен от гори-
вата, частично се получава и от атмосфер-
ния азот. Под въздействието на интензив-
на слънчева светлина и в присъствие на 

Фиг. 3-3. Глобални въглеродни емисии в исторически план 
от 1800 г.
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летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства 
химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител – озон.

N2 + О2  →  2NO          

2NO + О2 → 2NO2  

NО2 + hν → NO + O  фотолиза

О2 + O → О3

Азотният оксид не може да съществува дълго време и се превръща в NO2.

Азотните оксиди са причина и за едно друго явление в атмосферата – смог (самата дума 
„смог“ е образувана от английските думи пушек и мъгла (smoke + fog). При определени кли-
матични условия, като температурна инверсия например, NO2 е главният причинител на т. 
нар. Лос Анджелиски смог. Нарича се така, защото за първи път жителите на Лос Анджелис 
са усетили силното му въздействие по време на Втората световна война. Лос Анджелис е 
заобиколен от планини и океана. Там често има температурна инверсия – до повърхност-
та остава тънък слой океански студен въздух, а във височина температурата се повишава. 
Това пречи на атмосферната конвекция, газовете-замърсители се концентрират в призем-
ния слой и не се разнасят нагоре в атмосферата. Азотните оксиди (NOx) и летливите орга-
нични съединения (VOCs, главно въглеводороди) участват във фотохимични реакции под 
действие на слънчевата светлина, в резултат на което във въздуха се образуват аерозоли и 
нараства количеството на тропосферния (приземния) озон до силно токсични концентра-
ции. Сумарната фотохимична реакция може да се представи така: 

NOx + VOCs + hν → O3 + други вещества.

Сред другите вещества са сярна (H2SO4) и азотна киселина (HNO3). Озонът, сярната и азот-
ната киселини са окислители и затова Лос Анджелиският смог се нарича още окислителен 
смог, за разлика от Лондонския, който е редуциращ смог (резултат от повишени концентра-
ции на серен диоксид (SO2). 

Таблица 3-4. Замърсяване при изгаряне на изкопаеми горива (kg/1000GJ енергия)

Замърсител Изкопаеми горива Екологични проблеми
петрол природен газ въглища

Въглероден диоксид 74 500 53 200 95 000 Засилва парниковия ефект
Азотни оксиди 200 40 210 Формиране на смог, киселинни 

дъждове
Серен диоксид 510 0,3 1180 Киселинни дъждове
Прахови частици и 
други вещества

38 3 1250 Формиране на смог, прахово за-
мърсяване

3.3.2. Замърсяване на въздуха от промишлени производства

Производството на метали и техни сплави се явява един от основните замърсители на 
въздуха. Замърсяването на въздуха при тях, е свързано с добиването на суровини и послед-
ващата им преработка. 

Получаването на цветни метали – мед, цинк, олово започва с първоначално преработване 
на съответните руди свалерит (ZnS), галенит (PbS). Получаването на руден концентрат е 
съпроводено от една страна с голямо прахово замърсяване, а от друга при него се изразход-
ват горива, които са източник на въглероден диоксид. При тези производства се отделят 
значителни количества серен диоксид (SO2), опасен за околната среда. 
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Големи количества SO2 се отделят и от топлоелектрическите централи, които работят ос-
новно с въглища с „малка“ възраст. Серният диоксид е киселинен оксид и при взаимодейст-
вие с водата се получава сериста киселина, а резултатът е образуване на киселинни дъждо-
ве.

Киселинните дъждове са пагубни за растителността, което впоследствие може да доведе и 
до ерозия на почвата. Един от използваните методи за пречистване на димните газове от 
SO2 е използването на суспензия от негасена вар CaO или CaCO3 при което се получава CaSO3, 
който след окисление се превръща CaSO4 (гипс).

2CaO +2SO2+ O2→2 CaSO4. 

На фигура 3-4 е представен делът на основни източници, замърсители със серен диоксид.

Фиг. 3-4. Източници на замърсяване със серен диоксид

В черната металургия от оксидни железни руди се получава чугун, чрез поредица от висо-
котемпературни редукционни процеси. Тези процеси се извършват в доменни пещи, където 
основно гориво е коксът – почти чист въглерод. Газовете, които излизат от пещта са богати 
на въглероден диоксид CO2 и на въглероден оксид CO, като последният след пречистване 
може да се използва като гориво. Крайният продукт отново е въглероден диоксид.  

Значителни количества CO2 попадат във въздуха и при производството на цимент – основ-
на съставна част на бетона, използван в строителството. То е свързано с разлагане на варо-
вик CaCO3. При получаването на всеки тон цимент се отделя един тон CO2. Освен него при 
тези процеси се отделят и големи количества фини прахови частици (ФПЧ10). Основни 
източници за получаването им са и транспортът, енергетиката и битовото отопление. През 
отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици 
е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специ-
фичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността 
за разсейване на атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се 
образуват от емитираните в атмосферата газове – прекурсори на фини прахови частици 
(вторични емисии). Серният диоксид, азотните оксиди и амонякът са прекурсори на фини-
те прахови частици. Формирането на частиците се определя от техния относителен фактор 
на образуване, който за изброените вещества е съответно SO2 – 0,54; NОx – 0,88 и за NH3 – 
0,64.

На фигура 3-5 са представени емисии на основните газове-замърсители по сектори.

NОx

63%

1% 1%

35%

CO2

60% 36%

1%3%

SOx

93%

1%6% 0%

Промишленост Транспорт Обработка и изхвърляне на отпадъци Земеделие
Фиг. 3-5. Емисии от замърсители на атмосферата
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3.3.3. Парникови газове

Дотук бяха разгледани основни замърсители на въздуха и техните източници. Всички те 
оказват по един или друг начин влияние върху околната среда. В първата част бе обърнато 
внимание на същността на парниковия ефект. Тук вниманието ще се фокусира именно вър-
ху парниковите газове, оказващи съществено влияние върху климата на Земята. Енергети-
ката, транспортът, повечето промишлени производства и селското стопанство са основни 
източници на парникови газове. Към тази група се отнасят най-вече въглероден диоксид 
(СO2), метан (CH4), водни пари (H2O), озон (О3), диазотен оксид (N2O). В Таблица 3-5 е пред-
ставен приносът на тези газове към парниковия ефект.

 Таблица 3-5

Газ Принос (%)
H2O 36-72%
CO2 9-26%
CH4 4-9%
O3 3-7%

На фигура 3-6 са представени основните източници на парникови газове.

CO
2

CH
4

N
2
O

9%

55%

91%

21%

24%

87%

3% 7%
3%

Енергия ЕнергияЕнергия

Индустриални процеси Индустриални процесиСелско стопанство

Селско стопанствоОтпадъци

Отпадъци

Фиг. 3-6

Както се вижда от фигура 3-6, най-големият източник на въглероден диоксид (CO2) е полу-
чаването на енергия и най-вече от топлоелектрическите централи (ТЕЦ), които използват 
въглища – около една трета от всички емисии въглероден диоксид. Почти 40% от светов-
ната енергия се произвежда от въглища. Освен влияние върху климата, при горенето на 
въглища се отделя и голямо количество прахови частици, които причиняват непоправими 
щети върху околната среда, здравето на хората и общностите по целия свят. Добивът и го-
ренето на въглища водят и до унищожаване на хиляди декари обработваеми земи, замърся-
ват водни басейни и изразходват огромни количества воден ресурс.

Метанът (CH4) е газ с около 23 пъти по-силен парников ефект от въглеродния диоксид. В 
природата метан се отделя при безкислородно гниене на органични вещества, например в 
блатата. Основни антропогенни източници на метан са гниенето на органични битови от-
падъци и селското стопанство (оризища, отглеждане на едър рогат добитък). 

Големи количества диазотен оксид N2O, известен още като райски газ, се получават също 
от дейности в селското стопанство, свързани с прекомерната употреба на азотни торове в 
земеделието, както и от екскрементите на преживните животни. В сравнение с въглерод-
ния диоксид той има 296 пъти по-силен парников ефект и се счита за един от основните 
„врагове“ на озона в стратосферата. Диазотният оксид, както и хлорофлуоровъглеродите, е 
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стабилен на нивото на земната повърхност, но когато достигне стратосферата, се разпада 
на азотни оксиди, които причиняват разрушаването на озоновия слой.

Озонът е също парников газ. Той се образува в атмосферата (стратосфера) на средна ви-
сочина 25 км под действие на слънчевата радиация и наличието на кислород. Озоновият 
слой е предпазна бариера за Земята от вредните ултравиолетови лъчи. Освен в атмосферата 
озон се получава при процеси в природата, при които се отделя атомен кислород. Например 
при окисление на водорасли край морския бряг, или при окисляване на смолата в борови-
те гори. Озон се образува и при гръмотевични бури и електрическа искра. В тропосферата 
озонът е замърсител. Той е токсичен за хората, намалява добива на земеделска продукция – 
забавя фотосинтезата. 

Изтъняването на озоновия слой над някои части на Земята под действие на различни фак-
тори (известно като „озонови дупки“) води до повишаване нивото на UV-лъчението в при-
земния слой. Това предизвиква рак на кожата, изменение режима на ветровете и дъждове-
те, повишаване на температурата на Земята и промяна на климата [13]. 

Към групата на парниковите газове се отнасят още:

CFCs – хлорофлуоровъглеводороди (фреони), използвани доскоро в хладилната техника и 
климатиците, които вече са в забранения списък на използвани вещества и постепенно из-
лизат от употреба. 

PFCs – полифлуоровъглеводороди (CF4, C2F6 и др.). Характерно за тях е, че имат време на 
живот 1000 до 50 000години; 

SF6 – серен хексафлуорид – използва се като електроизолатор в съоръженията за разпреде-
ление на електроенергията и като инертен индикатор за преноса на атмосферни и океан-
ски маси; 

CF4 – серен тетрафлуорид, получава се като страничен продукт при производството на маг-
незий и алуминий;

Азотният трифлуорид (NF3) е нов газ в списъка на парниковите газове. Намира се във всич-
ки LSD-екрани (компютърни, телефонни, телевизори). Впечатляващо е, че той е със 17000 
пъти по-силен парников ефект от въглеродния диоксид.

3.4. Възможности за намаляване на замърсяващите атмосферата парникови емисии – 
възобновяеми източници на енергия
Изкопаемите горива, обикновено се наричат още невъзобновяеми източници на енергия и 
при тяхното изгаряне с цел получаване на топлина се отделят различни газообразни еми-
сии. Най-голям дял в тях има въглеродният диоксид. Към невъзобновяемите горива се от-
насят:

•  въглища – черни, кафяви, лигнитни;
•  горива, получени от въглища – кокс, катран, газове получени от въглища като доменен 

газ и коксов газ;
•  природен газ – състоящ се основно от метан;
•  нефт и продукти от нефта като бензин, керосин, дизел, мазут и др.;
Енергийното съдържание на тези горива се определя чрез долната или горна топлина на 
изгаряне. Долна топлина на изгаряне е количеството енергия, отделяно във вид на то-
плинна енергия при пълното изгаряне на единица гориво (тон, литър, m3) с кислород при 
стандартни условия, минус топлината на изпарение на образувалите се при горенето водни 
пари. При определяне на горна топлина на изгаряне се отчита и топлината на кондензация 
на получените водни пари, когато се изгарят въглеводородни съединения. 

Енергийният потенциал (съдържание) на горивото се определя по формулата:

Енергийно съдържание (потенциал) = Количеството гориво Х „Калоричността“ (долната 
топлина на изгаряне)

Енергията, която се получава и отдава от уредите (пренесена енергия), зависи и от коефи-
циента на полезно действие на тези уреди. 



34

РАБОТЕН ВАРИАНТ РАБОТЕН ВАРИАНТ

Количество пр. енергия = Количеството гориво Х „Калоричността“ (долната топлина на 
изгаряне) Х КПД

Търсенето на пътища за опазване на околната среда е основен приоритет за съвременното 
индустриално общество. Възможните противодействия могат да се потърсят в: намаляване 
използването на изкопаеми въглеродни горива; ограничаването на безконтролното изси-
чане и унищожаване на горите; намаляване на парникови газове от други сектори; увели-
чаване на придвижването с обществен транспорт или с велосипеди; създаване на съоръже-
ния, позволяващи по-пълноценно използване на горивата.

На дневен ред е търсенето и използването на все повече възобновяеми източници на 
енергия (ВЕИ).

Възобновяеми енергийни източници са неизкопаеми енергийни източници (енерго-
носители), които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, вклю-
чително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се 
без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от 
биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци. 

В зависимост от вида на източника те са: слънчева енергия; геотермална енергия; водна 
енергия; вятърна енергия; биогорива. 

Слънчева енергия 

Огромното количество слънчева енергия, достигащо до Земята, се използва все още твърде 
малко. Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа е екологично чисто и би 
могло да задоволи нуждите на човечеството сега и в бъдеще. За първи път историята на 
преобразуването на слънчевата енергия започва през 1839 г. Френският физик Бекерел от-
крива, че попадането на светлина върху електрод, потопен в електролит, води до увелича-
ване на тока във веригата, а през 1883 г. Чарлз Фрит използва този ефект за създаване на 
първата слънчева клетка (Solar cell). Тя представлява селен с тънък слой злато върху него, 
при което се образува преход метал-полупроводник. Клетката преобразува в електрическа 
енергия около 1% от светлинната. Малко след това този процес бива наречен фотоволта-
ичен ефект, който определя и най-често използваното наименование фотоволтаична 
клетка (Phovoltaic Cell, PV Cell, РVС). Точно обяснение на процеса дава Айнщайн през 1905 
г., за което през 1921 г. получава Нобелова награда по физика. В периода 1927-1930 г. би-
ват създадени фотоволтаични клетки с практическо приложение като фотомери. Някои от 
тях също използват селен, а други – меден оксид като полупроводник с покритие от мед. 
Още тогава като параметър се въвежда коефициентът на преобразуване на енергията 
(Energy Conversion Efficiency) h, който показва каква част от слънчевата енергия се преобра-
зува в електрическа, като стойностите му тогава не надхвърлят 1%. Първата стъпка към 
съвременните фотоволтаични клетки е направена през 1941 г. в САЩ с използването на си-
лиций като полупроводник. Клетки от същия материал през 1954 г. вече имат h=6%, а през 
1958 г. те за пръв път се използват за захранване на приемопредавателя в изкуствен спът-
ник на Земята. Следващите години бележат непрекъснато нарастване на коефициента на 
преобразуване, за да надхвърли 20% в някои серийно произвеждани съвременни клетки. 
Те са основният елемент на преобразувателите на светлинна в електрическа енергия [14].

Геотермална енергия 

Това е топлината, получавана от земните недра. Тя е постоянна, практически неизчерпаема 
и екологична. Ресурсите на геотермална енергия се простират от нискотемпературните по-
върхностни пластове до горещите води и скали, намиращи се на няколко километра под 
земната повърхност. Запазени до днес исторически паметници показват, че геотермалната 
енергия е използвана за отопление още от Римската империя. Например Термите в Кюстен-
дил, гейзерът в Сапарева баня, колонадата в Хисаря. Нашата страна е една от най-богатите 
на минерални води в света, които могат да се използват като източници на енергия. Откри-
ти са над 200 находища с над 520 минерални извора, но това богатство все още не се използ-
ва пълноценно. За пример Исландия в момента генерира около 25% от електроенергията 
на страната по този начин.
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Водна енергия

Водопадите са един чудесен пример за превръщането на потенциалната енергия на водата 
в кинетична. Например Ниагарският водопад днес захранва американски и канадски водно-
електрически централи (ВЕЦ) с обща мощност около 4400 MW. Освен от естествените езера 
и водопади енергията на падащата вода се използва чрез високо разположени язовири и 
насочване на водния поток по тръби до турбини, в които кинетичната енергия на пада-
щата вода се превръща в механична, а тя – в електрична. Около 30% от електричеството в 
световен мащаб се произвежда именно чрез водноелектрически централи – ВЕЦ. Най-голя-
мо количество електричество от ВЕЦ се получава в Китай, Канада, Бразилия, Русия, САЩ, 
Норвегия. В някои случаи водните централи се задвижват само от речния поток (руслови 
централи) или от водния поток на приливите и отливите. Големи надежди се възлагат също 
и на водни централи, които използват енергия от постояннодвижещите се морски вълни. 

Енергия на вятъра 

Вятърът е практически неизчерпаем източник на енергия. Вятърната енергия е възобновя-
ема и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръ-
ща в електрическа или механична енергия. 

В Европа този вид възобновяема енергия бележи свой ръст през последните години. Напри-
мер в Дания през 2014 г. около 40% от електроенергията е получена чрез вятърни генера-
тори. Една от северните провинции в Германия получава 11% от електроенергията си също 
от вятъра. В северна Испания промишлената област Навара получава от вятърни турбини 
около 20% от електрическата си енергия. 

Вятърната енергетика бързо се развива и в България, като вятърните електроцентрали са 
с обща мощност около 1000 MW.

Енергия от биомаса 

Биомасата обхваща всички материали с растителен и животински произход. Като източник 
на енергия тя включва много голямо разнообразие от продукти – дървесината и отпадъ-
ците от дърводобивната и дървопреработвателна промишленост, селскостопанските отпа-
дъци, отпадъците от хранително-вкусовата промишленост, животинските торове, както и 
органичната фракция на градските твърди отпадъци, разделно събирания боклук от дома-
кинствата и утайките от пречиствателните станции, а също и специално отглежданите т.н. 
енергийни култури [15].

От биомасата могат да се получат твърди, течни или газообразни биогорива. Като твърди 
биогорива се използва дървесината – дърва за огрев, дървени брикети и дървени пелети. 
Този вид биогорива са сред най-разпространените в България. При тяхното изгаряне в от-
крити огнища и в старите печки за твърдо гориво без филтърни системи се отделят в окол-
ната среда въглероден диоксид, серен диоксид и фини прахови частици. Влагата в твърдите 
биогорива прави използването им неефективно и води до увеличаване на вредните емисии. 

В течните и газообразни биогорива се различават горива от първо поколение и от второ 
поколение. Тези от първо поколение се произвеждат от хранителни култури, например ца-
ревица, захарна тръстика и соя. Биогоривата от второ поколение се произвеждат от сурови-
ни, които обикновено не се добиват от хранителни култури и не са годни за консумация от 
човека. Към тях спадат използвана мазнина за готвене и отпадъци от селското и горското 
стопанство. Използват се и биогорива от трето поколение, произведени от биомаса, получе-
на от аквакултури, която действително или потенциално не се счита за хранителна. 

Към тези биогорива се отнасят:

•  Биодизел – представлява метилови или етилови естери на висши мастни киселини от 
растителни или животински мазнини. В производството му се използва процес на есте-
рификация, който протича при около 70оС в смес от мазнини и алкохоли в присъствие 
на натриева или калиева основа. Той има качество на дизелово гориво, предназначен за 
употреба чист или в смес (7%) с гориво за дизелови двигатели. 

•  Биоетанол и биометанол – това са алкохоли, произведени от биомаса или от биораз-
градими фракции на отпадъци. Получават се чрез алкохолна ферментация на захар или 
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нишесте, които се съдържат в суровините. Използват се чисти или в смеси (5-10%) с 
гориво за бензинови двигатели. На базата на биоетанола и биометанола се получават 
също и етери – етил-третичен-бутил-етер (ЕТБЕ) и метил-третичен-бутил-етер (МТБЕ), 
предназначени също за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели. 
Според Европейския съвет от март 2007 г. до 2020 г. минималният дял на биогоривата 
трябва да е 10% от общото потребление на бензин и дизел в превозните средства.

•  Биогаз – получава се под действието на бактерии в безкислородна среда от органични 
отпадъци, тор, канализационни утайки и битови отпадъци. Съдържа до 85% метан, въ-
глероден диоксид и други газове, например сероводород. След пречистване от него се 
получава биометан. Най-голям източник на метан, като парников газ, е селското стопан-
ство и отглеждането на животни. Затова получаването на биогаз е особено подходящо 
именно в такива райони, където и суровините за производството му са най-достъпни. 
Както вече споменахме метанът има по-силен парников ефект от въглеродния диоксид. 
При изгарянето му обаче се получава сравнително голямо количество енергия и по-мал-
ки количества въглероден диоксид в сравнение с други горива. 

Получаването на биогорива и най-вече на биодизел и биоетанол повдигат и много социал-
ни въпроси, свързани с цената, която плащаме при производството на гориво за сметка на 
храна – доколко това е морално уместно при огромен брой гладуващи хора в някои страни. 
Използването на биогорива има и друга страна – за да се засяват площи със захарна тръсти-
ка или маслодайни култури, се изсичат и унищожават огромни горски площи. Така се посяга 
на екосистемите и на биоразнообразието в тези райони, а това води неминуемо и до проме-
ни в климатичните условия.  
Използването на възобновяеми източници за получаване на енергия се отчита в Европей-
ския съюз. Например за 2017 година Европейската комисия отчита 16,4% използване на 
възобновяеми източници за производство на енергия (фиг. 3-7). Това ясно показва добли-
жаване до поставената цел – 20% дял на енергията от тези източници до 2020 година. 

Фиг. 3-7
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Водородът като алтернативно гориво
В последните години се отдава голямо значение на водородните горивни елементи като 
източник на електричен ток. В тях се използва много известен окислително-редукционен 
процес – взаимодействието на водород и кислород, при което се получава вода. Тези еле-
менти също така са много ефективни – около 90% от химичната енергия се превръща в 
електричен ток. Използват се в автомобилите и в космическите кораби. На фигура 3-8 е 
представена схема на водороден горивен елемент. 
Основни проблеми при използването на водорода като гориво са неговото получаване, съх-
ранение и транспортиране. Въпреки че водородът е най-разпространеният елемент във 
Вселената, на Земята той е само в свързано състояние. Водород се получава основно от ме-
тан при висока температура или при електролиза на вода. И в двата случая са необходими 
големи количества енергия. Все още се търсят подходящи технологии за неговото съхра-
нение и пренасяне, защото водородът има много малка молекула и лесно дифундира през 
различни повърхности и е много лесно запалим. 
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4. Потребление на енергия и околна среда

4.1. Енергия в производствените процеси
Предметите, които използваме в своето ежедневие, са изработени от материали, получени 
чрез съвременните химични технологии. В тях се осъществява промяна на суровините от 
различен произход в полезни продукти чрез химични превръщания. Освен от суровините 
химичните технологии се нуждаят и от източници на енергия.

В Таблица 4-1 са представени данни за използваната енергия за производството на различ-
ни материали – метали, стъкло, пластмаси, хартия и др. 

Таблица 4-1. Използвана енергия за производство на материалите [16]

Материал 
Използвана 

енергия
MJ/kg

Материал
Използвана 

енергия
MJ/kg

Хартия 929 Асфалт 10
Цимент 7 Бутадиенстирен (за 

каучук)
102

Тухли 4,5 Първичен полиетилен 77
Плоско стъкло 19 Полиетилен (повече 

от 70% рециклирана 
суровина)

0,09

Неръждаема сто-
мана

54 Първичен 
полипропилен 

80

Стомана (20% 
рециклирана 
суровина)

35 Полипропилен (повече 
от 70% рециклирана 
суровина)

24

Стомана (100% 
рециклирана 
суровина)

17 Неопрен 
(полихлоропропен)

120

Алуминий 215 Поливинилхлорид (PVC) 80
Алуминий (30% 
рециклирана 
суровина)

160 Поливинилхлорид 
(повече от 70% 
рециклирана суровина)

2,10

Алуминий (100% 
рециклирана 
суровина)

23 Политетра-
флуоретилен (тефлон)

295

Мед 90 Поликарбонат 85
Мед (20% 
рециклирана 
суровина)

70 Силикон 91

Както се вижда от таблица 4-1 производството на материалите е свързано с използването 
на значителни количества енергия. В повечето случаи източници на енергия са изкопаеми-
те горива. Например при добива и производство на метали – стомана, мед и др., по извест-
ните сега технологии е невъзможна замяната на конвенционалните източници на енергия, 
например кокса. Той доставя в системата топлина, но е и редуктор, който отнема кислорода 
от рудите и така се получава чист метал. В резултат отново се отделя въглероден диоксид. 
От представените данни също се вижда, че включването на вторични суровини (рецикли-
рани суровини) значително понижава количеството на използваната енергия. 

В света голяма част от енергията се изразходва за получаване на топлина в индустрията и 
бита, а почти толкова и за транспорт (табл. 4-2). 
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Таблица. 4-2. Количество енергия и възобновяема енергия в общата крайна световна консу-
мация по сектори (към 2015 г.) [17]

Сектор Общо, % 
Дял на възобновяемата 

енергия (% от общото за 
сектора)

Получаване на топлина – в 
бита и в индустрията 42 27

Транспорт 38 3
Електричество 20 25 

В страните от Европейския съюз, както и в нашата страна, се събират и оповестяват данни 
за изразходването на добитата енергия, за замърсяването на въздуха и водите, както и за 
натрупваните отпадъци и техния произход. В тях прави впечатление, че индустрията у нас 
се възползва само от 26,7% от произведената енергия (табл. 4-3). С най-голям дял са неин-
дустриалните разходи, в които се включва транспорт, енергия за бита и др. 

Таблица 4-3. Използвана енергия по отрасли в Р. България (2016)
(по данни на Европейската агенция за околна среда [18])

Отрасъл Изразходвана енергия,%
Химическа промишленост 8,66

Металургия 2,50
Неметални производства 5,80
Добивна промишленост 1,21

Други промишлени дейност 8,54
Неиндустриални разходи 73,3

В последните години в новите химични производства все повече се налагат т.н. принципи 
на „зелената“ химия, които са пряко свързани с пестенето на ресурси и енергийна ефектив-
ност на процесите. Ето някои от тях:

•  да се избягва изхвърлянето на отпадъци и замърсяванията, вместо след това да се очист-
ва и да се справяме с последствията;

•  методите за синтез да включват по-малко опасни отпадни продукти;
•  да се постига енергийна ефективност, като се избягват високи температури или наляга-

не;
•  да се прилагат катализатори, за по-ниски енергийни разходи или за по-достъпни и безо-

пасни реагенти;
•  суровините да са възобновяеми (рециклиращи се), където е възможно технически и ико-

номически.
Нарастването на населението на Земята и необходимостта от производство на все по-голе-
ми количества продукти води до изчерпване на природните ресурси и суровини. В същото 
време много от продуктите след употреба се превръщат в отпадъци, за които са необходими 
складиране или преработка. Изход от тази ситуация се търси в преминаването от линейна 
в кръгова икономика (фиг. 4-1). 

Фиг. 4-1. Преминаване от линейна към кръгова икономика



40

РАБОТЕН ВАРИАНТ РАБОТЕН ВАРИАНТ

При линейната икономика използваните продукти се превръщат в отпадък, който се депо-
нира в сметища. С преминаването към кръгова икономика се търсят начини за многократ-
но използване на някои продукти чрез тяхното поправяне, повторно използване в друга 
форма или включването им отново в производствения процес чрез рециклиране. Така се 
пестят не само суровини и енергия. Намалява се количеството на замърсяванията от самото 
производство или на отпадъците след приложение на продуктите. 

Идеите на „зелената“ химия подкрепят тези за „кръгова икономика, където нищо не се из-
хвърля“ и стават ключови в усилията за ефективно използване на всички ресурси.

Управлението на отпадъците е важна част от дейностите от една страна за съхранение 
и опазване на околната среда и от друга за пестене на енергия. Основната му цел е предо-
твратяване или намаляване на вредното им въздействие. Въпреки голямото разнообразие, 
отпадъците могат да се разделят в няколко големи групи – битови, производствени, строи-
телни и опасни отпадъци. 

Например така необходимите ни електрически уреди, модерни телефони и компютри са 
най-бързо нарастващата категория отпадъци. Съдържат различни вещества: пластмаси; 
ценни метали като злато и мед, но и вредни – като живак. За мониторите с течни кристали 
се използва газът азотен трифлуорид NF3, който споменахме, че има 17 000 пъти по-силен 
парников ефект от въглеродния диоксид. Вижда се, че в такива малки устройства се съдър-
жат отпадъци от почти всички групи. 

Дейностите за управление на отпадъците се подреждат по значение. Най-голямо внимание 
се отделя на предотвратяването и намаляването на отпадъците (Reduce). Днес значение 
имат още подготовката им за повторна употреба (Reuse) и рециклирането (Recycle). Оста-
налите отпадъци се оползотворяват по други начини, например за получаване на енергия, и 
само в краен случай се депонират (фиг. 4-2).

Фиг. 4-2. Основни дейности в управлението на отпадъците

В Таблица 4-4 са представени данни за генерираните, рециклирани и депонирани битови 
отпадъци в Европейския съюз и в България. 

Таблица 4-4. Отпадъци (kg на жител на година)

Отпадъци Европейски съюз България
Генерирани 492 460

Рециклирани 132 103
Депонирани 162 318
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Въз основа на данните от таблиците учениците могат да дискутират различни начини за 
енергоспестяване – намаляване на загубите на топлина, на използвано електричество, 
рециклиране или намаляване на транспортните разходи за енергия. Въз основа на тази 
дискусия да се насочат към обиколка на училището и разнообразни дейности за откри-
ване на възможностите за намаляване на разходите на енергия: откриване на места, в 
които се губят големи количества топлина (например отворени или счупени прозорци, 
врати); анализ на потреблението на електричество по време на часовете, междучасията 
и след тях; изследване на промените на температурата в класните стаи преди началото 
на учебните занятия, по време на час и през междучасията. Учениците могат да се насочат 
също към планиране на акции за разделно събиране на отпадъците и за получаване на 
допълнителни финансови средства, получени от предадените за рециклиране суровини – 
хартия, метал, стъкло. 

Активният учител

4.2. Енергийна ефективност в училище и у дома
Енергийната ефективност е начин за управление на растежа на потреблението на енергия. 
Увеличаването на енергийната ефективност означава доставяне на повече услуги за също-
то количество консумирана енергия или същите услуги, но за по-малко енергия. 

Понякога се срещат и двата термина – енергийна ефективност и енергийна ефикасност. 
Ефективността е насочена към извършване на правилните действия, а ефикасността към 
правилния начин, по който те се осъществяват. 

Върху показателите за енергийна ефек-
тивност влияят различни фактори, свър-
зани с енергопотреблението: климатични 
фактори; засенчване; параметри на ми-
кроклимата в помещенията; поведение 
на обитателите; състояние на сградната 
обвивка; инфилтрация; вътрешни топ-
лопритоци; състояние на системите за 
отопление, вентилация и климатизация, 
намаляване на потреблението на елек-
тричен ток (фиг. 4-1).

Ще насочим вниманието към значението 
на някои от факторите, които са свърза-
ни с намаляване на енергопотреблението 
в училище и у дома в контекста на насто-
ящия проект.  

Климатични фактори

Слънчевото излъчване, температурата, влажността и подвижността на въздуха са клима-
тичните елементи с най-голямо значение.

Температурата на въздуха и разликата между нея и необходимата температура на отделни-
те помещения в сградата, са важни условия за осигуряване на необходимия комфорт. 

Във връзка с целите на проекта, свързани с промяната на поведението на учениците по по-
сока на енергоспестяване е необходимо отчитане на енергоспестяването от отоплението на 
сградата чрез т. нар денградуси.

Отоплителните денградуси (DD) са показател на температурните условия извън  отопля-
ваната сграда. Те се изчисляват като произведение от броя на дните в месеца и разлика-
та между средната температура на въздуха в сградата и средномесечната температура на 
външния въздух. 

Фиг. 4-1. Фактори, определящи енергопотреблението в 
сгради и влияещи на енергийната ефективност.
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DD = z *(tсгр – tвнср) или DD = tHP*(Θi,h – Θe), където

DD – денградуси

Z (tHP) – продължителността в дни на отоплителния период

tсгр (Θi,h ) – средната температура в отопляваната сградата

tвнср (Θe) – средна температура на външен въздух през отоплителния сезон

Денградусът е единица, която показва степента на студ през съответната година. Външни-
те температури през съответния отоплителен период оказват съществено влияние върху 
потребността от топлина. Когато в изчислението на енергоспестяването се вземат предвид 
денградусите, могат да се сравнят резултатите от различни отоплителни периоди.

В помощ на определяне на денградусите препоръчваме уебстраницата http://www.degreedays.net. 
Под „degree day type“ следва да изберете „heating“ и основна температура от 12°С. Важно е 
да изберете климатична станция възможно най-близо до местоположението на сградата. 
Също така препоръчваме да се вземат месечни стойности за три години назад, за да се из-
пълни методиката за изчисляване на спестената енергия от отопление, в сравнение с три 
референтни години преди проекта (фиг. 4-2). 

Фиг. 4-2 

Микроклимат в сградата

Микроклимат в строителството е съвкупността от показатели на въздушната среда в по-
мещенията. Качеството на въздушната среда в затворени помещения се формира от мно-
жество параметри, които могат да бъдат класифицирани в три основни групи – фактори на 
микроклимата, замърсители на въздуха (биологични, небиологични и химически) и други 
параметри. Основните фактори на микроклимата са: температура; относителна влажност; 
скорост на движение на въздуха. Замърсителите в микроклимата се обособяват в три групи: 

•  Биологични замърсители: бактерии; вируси; гъбични микроорганизми и други.
•  Небиологични замърсители: прахови частици PM2.5 и PM10; ултрафини и твърди части-

ци;
•  Химични замърсители: CO и CO2; NO и NO2; озон; сероводород и серен диоксид; амоняк; 

азбест и пестициди; тежки метали – живак, олово и др.; натрупване на радон; токсични 
и канцерогенни вещества; среда с тютюнев дим и пасивно пушене; летливи органични 
съединения (VOCs) и др.
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Като други параметри се измерват: нива на шум и осветеност; електромагнитни лъчения и 
др.

От съществено значение за комфортното протичане на жизнените процеси в човека са тем-
пературата, относителната влажност и подвижността на въздуха в обитаваната зона; по-
върхностната температура на ограждащите строителни елементи; температурата на съо-
ръженията в помещението. Съвместното действие на тези фактори определят топлинните 
условия, в които обитателите извършват своята дейност.

По време на проекта учениците имат възможност да измерват количеството на въгле-
родния диоксид, осветеността на различните части на учебните стаи и температурата в 
тях през учебните занятия или в междучасията чрез предоставените им уреди – термо-
метри, луксомери и уред за измерване на въглероден диоксид. Посочените измервания 
ще осигурят възможност за намаляване на потреблението на енергия без влошаване на 
микроклимата в сградата. 

Запрашеността на въздуха може да се отчете или наблюдава, ако върху кутия се поставят 
ленти от тиксо с лепящата част нагоре. След време се вижда натрупаният върху тях прах.

Активният учител

Протичащите в човешкото тяло физиологични процеси са съпроводени с постоянно от-
деляне на топлина (енергиен метаболизъм). Едновременно с това се реализират и топло-
обменни процеси между човека и околната среда. Равновесието на топлоотделянето и то-
плинните загуби определят благоприятните топлинни условия за хората. Отклонението от 
равновесното състояние предизвиква усещане за студ или топлина. 

Температурата на тялото се поддържа постоянна за сметка на отделянето на топлина, чия-
то големина е в зависимост от изменящите се условия на живот – активност, околна среда 
и емоционално състояние (табл. 4-1, табл. 4-2). Отдаваната от човек топлина за единица 
време (топлинният поток) е функция на температурата в помещението и извършваната 
дейност. Представлява сбор от явната и скритата (чрез влагоотделянето) топлина.
Табл. 4-1. Отделяна топлина и влага от един човек, (W)

Показатели Температура на въздуха в помещението, оС
10 15 20 25 30 35

В състояние на покой
Топлина, W
-явна 140 116 92 73 41 12
-скрита 23 29 27 45 52 81
-пълна 163 145 119 118 93 93
Влага, g/h 30 30 40 64 75 115
При лека работа
Топлина, W
-явна 163 134 105 70 41 6
-скрита 52 76 99 128 157 192
-пълна 215 210 204 198 198 198
Влага, g/h 70 110 140 185 230 280
При тежка работа
Топлина, W
-явна 198 163 328 93 52 12
-скрита 93 128 163 198 238 279
-пълна 291 297 291 291 290 291
Влага, g/h 135 185 240 295 355 415
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Някои изследвания показват, че човек достига 100% ефективност (за лека работа) при тем-
пература от 22°C. При температура 27°C, продуктивността спада до 75%, а при 30°C тя е едва 
50% от максималната.

Табл. 4-2. Пълно отделяна топлина от един човек в зависимост от дейността

Вид дейност Топлина Q, W
Спокойно седнал – театър, кино 100

Седнал, лека работа (писане – училище) 116
Седнал лека работа (на компютър) 130

Прав, бавно ходене 150
Лека работа в работилница 220

Средна работа, ходене (5 km/h), танцуване 300
Тежка работа, спорт 525

Комфортът на обитателите в сградата се оп-
ределя и от множество други фактори като 
дейност, облекло, възраст и пол на индивида, 
както и от особеностите на вътрешната среда, 
като температура на въздуха, повърхностна 
температура, влажност, движение на въздуха, 
шум, светлина и миризма. Зоната на топлинен 
комфорт може да се опише като точката, при 
която човек изразходва минимална енергия 
за приспособяване към средата. Топлинният 
комфорт може да се определи като усещане за 
добро състояние по отношение на температу-
рата. Той зависи от постигане на баланс меж-
ду топлината, произвеждана от тялото, и за-
губите на топлина към заобикалящата среда. 
Важно за топлинния комфорт и енергоспестя-
ването е и облеклото на учениците, което да е 
адекватно на температурата в класната стая и 
на външните условия (фиг. 4-3). 

Състояние на сградната обвивка 

Един успешен начин за проверка на състоянието на сградата и загубите на енергия през 
стените и прозорците е нейното обследване с инфрачервена камера. Както се вижда на фиг. 
4-4, например, най-големи загуби на сградата, която не е топлоизолирана, се наблюдават 
около прозорците, стените и на мястото на бетонните части.

  

Фиг. 4-4. Обследвана сграда: снимка с инфрачервена камера

Фиг. 4-3. Връзка между температурен 
комфорт, дейност, облекло и температура на 

помещението

28

26

24 20 17

24 21

25 22
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При обследване на сградата от енергийните екипи е добре да се установят области, в които 
има най-големи загуби на енергия и да се предприемат мерки за тяхното намаляване чрез 
малки инвестиции – уплътняване на прозоречни рамки, поправка на счупени стъкла, врати 
и др. 

През зимата, всеки неизолиран квадратен метър стена губи енергия равна на 3 до 6 литра 
гориво (има се предвид горивото, което би се използвало за отоплението на помещението 
без изолация). С добра изолация тези загуби могат да се намалят до една шеста. Удвоява-
нето на изолацията на стена от 45 мм на 90 мм може да спести около 30% от енергията. На 
фигура 4-5 е показано сравнение на енергийната ефективност на 10 cm топлинна изолация 
и различни други строителни материали (40 cm масивно дърво, 60 cm кухи тухли, 95 cm 
плътни тухли, 710 cm подсилен бетон) [19].

Фиг. 4-5 по [19]

Важна характеристика на топлоизолационните материали е тяхната топлопроводност (λ) 
– свойство на материята да пренася топлина от по-топлите към по-студените части на едно 
тяло. Обратното свойство – да възпрепятства преноса на топлина, се нарича термично съ-
противление. Плътните материали са по-добри проводници на топлина. Металите са с мно-
го висока топлопроводност, като среброто е с най-висока. Обратно, лошите топлопровод-
ници са топлоизолатори, като например стъкло, дърво, пластмаса, стиропор, въздух и др.

Фактор за реализиране на енергийна ефективност са и дограмата, и стъклата на прозорци-
те. Като най-ефективни се определят т.нар. нискоемисионни (К) стъкла, които имат специ-
ално покритие от метални оксиди и позволяват на слънчевата светлина и топлина да пре-
минават в помещението. Покритието обаче предотвратява излизането на топлината вън от 
помещението през стъклото. Затова то се определя като енергоефективно стъкло. В табли-
ца 4-3. са представени някои от най-често предлаганите енергоспестяващи мерки в сгради. 

Табл. 4-3.

Мярка Икономии, % Срок на откупуване (РВ), г.
Топлоизолация на външни стени 20-40 5-8

Топлоизолация на покрив 10-20 3-8
Топлоизолация на таванска плоча на неото-
пляем сутерен

5-15 5-10

Смяна на прозорци 15-30 3-8
Настройка на котел 2-5 0-1
Смяна на преоразмерен котел с нов 5-10 3-6
Автоматично регулиране на котела по 
външна температура

3-10 3-5

Изолация на тръбопроводите и арматурата 1-10 5-6
Термостатни вентили 5-10 2-3
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Мярка Икономии, % Срок на откупуване (РВ), г.
Система за автоматично управление на топ-
лоподаването

3-10 3-6

Инсталация на рекуператор 50-90 5-6
Сензори за отворен прозорец/врата, упра-
вляващи работата на климатика

5-10 3-4

Енергийноефективна подмяна на вътреш-
ното осветление

30-60 2-10

Слънчеви колектори за топла вода (ВЕИ) 30-70 5-15
Инфрачервени отоплителни уреди за ра-
ботните зони

20-60 2-4

Замяна на луминесцентните лампи със све-
тодиодни лампи

20-30 5-15

Следните правила могат да се използват за промени в поведението на учениците и персона-
ла на училището по посока на пестене на енергия. 

Осветление

•  През междучасията осветлението в класната стая да се гаси, ако учениците я напускат.

•  Регулиране на интензивността на светлината в съответствие с необходимостта, напри-
мер като се гасят лампите откъм страната на прозорците в класната стая, ако влиза дос-
татъчно естествена светлина.

•  Замърсените осветителни тела редовно да се почистват.

•  Да се използват релета или датчици за движение в коридорите и стълбищата.

•  Излишните лампи да се извадят от употреба (след измерване на осветлението).

Електроуреди

•  Да се събере на едно място съдържанието на повече от няколко хладилника.

•  Да се размразят замразени хладилници.

•  Да се изключат уредите, от които няма нужда.

•  Да се изключват автоматите за напитки и закуски през свободното от учебни занятия 
време (в случай, че не е задължително постоянно изстудяване).

•  Да се изключат помпите на парната инсталация, когато не се отоплява.

•  Да се премахне положението стендбай при електроуредите (принтери, климатици, ко-
пирни машини, компютри, видео и др.)

•  Електроуреди, които действително не могат да бъдат изключени (често пъти е налице 
незабелязано потребление на ток заради загубите от трансформатора), да се изключват 
изцяло от мрежата (например чрез разклонител, който може да се изключва).

•  Да се гасят екраните на компютрите и принтерите при по-дълги почивки.

•  Да се използва функцията на компютрите за енергиен мениджмънт (тя гаси екрана и 
спира харддиска, за разлика от това някои скрийн-сейвъри потребяват повече енергия).

•  Да се включват климатичните инсталации (най-вече в физкултурния салон, аулата, стола 
и др. големи помещения), само когато е нужно.

Отопление

•  Да се проверят стайните температури (ако стайната температура се понижи с 1°С, напр. 
от 21°С на 20°С, то така могат да бъдат спестени 6% от топлинната енергия).

•  Да се монтират термостатни вентили в класните стаи, за да могат да се регулират темпе-
ратурите.
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•  Облицовка, декорация или поставени пред радиаторите мебели, възпрепятстват необхо-
димата циркулация на топлината.

•  През студения сезон трябва да се проветрява на максимално отворени прозорци в про-
дължение на 5 минути.

•  В помещенията, които не се ползват, да се спуснат щорите или завесите и термостатите 
да се настроят на втора степен.

•  Да се уплътнят фугите на прозорците.

•  Да се изолират нишите на радиаторите.

•  Да се поставят изолиращи плоскости в таванските помещения.

•  Да се употребяват правилно термостатните вентили (напр. в класните стаи да не се на-
стройват по-високо от трета степен, което отговаря приблизително на 20°С).

•  През ваканциите радиаторите да са настроени на * или на единица (по възможност учи-
лищният домакин трябва да ги постави на втора степен два дни преди началото на учеб-
ните занятия).

•  В края на деня радиаторите да се настройват на втора степен, да се затварят прозорците 
и вратите.

•  Да се носи съобразено със съответния сезон облекло.

•  Да не се ползва топла вода за миенето на ръце.

Идеята за устойчиво развитие, ограничаване на климатичните промени и намаляване на 
парниковите емисии ще остане само на теория, ако не се промени поведението на всеки от 
нас. Осъзнаването на собствената ни роля в средата, в която живеем и мисълта за бъдещите 
поколения  се възпитава с реални действия. Участието на учениците в проектно-базирано-
то обучение по тази тема ще промени не само техните лични нагласи, но и вижданията на 
техните съученици, приятели и близки. 
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