Уважаеми колеги,

С работата си в инициативата за Въвеждане на действия за климата в програмата на
българските 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 градина. В много училища в други страни в 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 резултат в България, инициативата трябва да бъде дадена
в ръцете на учителите.
Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме учениците и 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 Федерална 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 емисиите 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, действие, 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“
битува като най-приятната част от преживяванията в училище. Тогава учениците репетират в училищния 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. Условно групата, с която се провеждат тези
занимания, се нарича енергиен екип.

Целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за българските детски градини и училища е 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 три години първо само в четири, а после в петнадесет български училища.
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Резултатите показват спестявания на енергия и съответно на финансови разходи за
електричество 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 удовлетворение, 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 началната училищна степен и пет – за основното училище, които са обособени за учителите
по физика, химия, биология и география и една обща. 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
квалификацията 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 любопитство към съвременния свят.

След прилагането на инициативата през една пълна учебна година в над четиридесет
училища и около десет детски градини от цялата страна, в ръцете ни е допълненото и усъвършенствано издание, предназначено за всички в страната, които имат желание и интерес
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 от двадесет и пет години. През всичките тези години той финансира предимно инвестиционни проекти, които допринасят за
опазване и подобряване състоянието на околната среда в България. Има опит в няколко
направления като управление качеството на водите, управление на отпадъците и стари замърсявания, опазване чистотата на въздуха, опазване на биологичното разнообразие. През
последните десет години фокусът е енергийната ефективност на публични обекти. През
тези години фондът финансира проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на над сто и двадесет училища и още около петдесет детски градини в цялата страна.
През последните пет години за нас стана много актуален въпросът как се ползват тези
сгради, 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
приложим тези инициативи за всички обекти, 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.

2

Няколко обяснения за прилагане на деветте стъпки в
работата на енергийния екип
Стъпка 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 формира по тяхно желание и със съгласието на родителите. Решението кой ще ръководи
енергийния екип и как ще се създаде е индивидуално за всяко училище или детска градина.
Решавате вие! Опитът показа, че група от 12 – 15 деца е най-подходяща.

Стъпка 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.
За енергийната обиколка са необходими
измервателните уреди, с които ще работят
после и децата. Необходима е и предварително събрана информация за това как е
ползвана енергията през последните три
учебни години и за попълването на протокола от обиколката. Необходими са два измервателни уреда.
Секунден термометър. Температурата се
мери на върха на кабела. Върхът е чувствителен. Уредът започва да мери веднага щом
се включи. Държи се далеч от тялото, за да
няма влияние от телесната температура. За
да се получи средната температура на помещението, най-добре е да се мери в центъра
на височина от 1 метър.
Прави се, за да се установят разминавания
в температурното разпределение и евентуално да се открият симптоми за твърде силно затоплено помещение или недостатъчно
ниво на температурите.
В тази връзка е важно да се имат предвид
съответните наредби за температурата в
различните помещения.
Луксомер. Измерва светлината в „луксове“.
Да се обърне внимание на силата на осветлението върху училищните чинове и да се
прецени кога е необходимо да се палят лампите. На работната маса са нужни 300 лукса
осветеност.

Стъпка 3.

Ще посветите време с енергийния екип за постигане на разбиране за това какво са климатичните промени, как производството на енергия влияе върху тях и как може да се пести
енергия в ежедневието – на базата на работата си и знанията на децата от редовната учебна програма. Това са заниманията, описани най-подробно в настоящите публикации като
практическите занимания вървят паралелно със стъпка 3.
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Стъпка 4.
Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен
екип, за да направят децата енергиен профил на своето училище. Децата съставят карта на
помещенията с обозначени резултати от енергийната обиколка.

Стъпка 5.
С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата, както и нивото на
въглероден диоксид в помещенията по време на
учебните часове. Ще се научите да анализирате и
обобщавате информацията. На този етап влизат в
действие още три измервателни уреда.
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Датчик за температура. Измерва и запазва информацията за температурата за по-дълъг период
от време. В началото да се програмира чрез програмен продукт Testo, после да се постави на подходящо място (да не се излага на слънчеви лъчи, да не е
много близо до земята (заради студа), по възможност в близост до центъра на стаята). Да се постави в обичайна класна стая. Показва потенциални
възможности за пестене на енергия през нощта,
уикенда или през ваканциите и съответно насочва
към необходимост от корекции в настройките на
отоплението. Измерванията се правят в продължение на 1-2 седмици, включително през уикендите,
а също и през ваканциите, за да могат да бъдат коригирани настройките на отоплението и за бъдещите ваканции. Компютърен анализ с Testo.

Измерване концентрацията на CO2 във въздуха в ppm (parts per million, части на милион).

Включва се в контакта, издава сигнал и започва да мери.

Както и при другите уреди, най-добре е да не се слага в ъгъла, за да може да бъде получена
средната стойност.

За да не се повлияе на уреда, не бива да стоим в близост до него и да дишаме директно в него.
При 2000 ppm трябва да се проветри.

Измерванията на CO2 показват колко бързо се покачва концентрацията на CO2 и колко различен е ефектът от различните начини на проветряване и, съответно, чрез кой начин на
проветряване се пести най-много енергия.

1. Леко (слабо)
проветряване

2. Ударно (шоково)
проветряване

3. Проветряване
чрез създаване
на течение

Електромер. Измерва мощността и съответно потреблението на ток на отделния електрически уред. Често
учениците не знаят колко потребяват уредите. Измерванията им дават възможност да узнаят и да сравнят потреблението на електричество от уредите и да разберат,
че уредите, оставени на стенд-бай, когато не се ползват,
ненужно хабят енергия.

Стъпка 6.

С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия. Това са мерки за регулиране на температурата в помещенията на училището, за регулиране на ползване на електрическото осветление, за начина на проветряване, за ползването на електроуредите.

Стъпка 7.

И сега – децата в действие: да покажат на своите съученици, учители и родители какво
трябва да се прави , за да се пести енергия. Променяме поведението!
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Стъпка 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 училището.

Стъпка 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.
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 екипа
kgeorgieva@ecofund-bg.org
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Концептуален модел на обучението на учителите
за началния етап от основното образование (ЕКР/НКР, 2012)
Представеният модел за устойчиво развитие осигурява бъдещето на поколенията на планетата (икономика), справедливи възможности за природосъобразен живот (екология) и
равноправие за всички хора в световен мащаб (социален афинитет). Проектът TICA за опазването на климата и съхраняването на енергията се основава върху изградените в образованието компетенции за устойчиво положително отношение към природно-социалното
единство. Тези компетенции се проследяват в настоящия учебник за обучение на учители
като резултат от опазването на климата, глобализацията, отговорното потребление, културното многообразие и социалната справедливост (вж. „устойчиво развитие“ на адрес
http://www.bne-portal.de/de/einstieg).

Икономическа

УСТОЙЧИВОСТ
Екологична

Социална

Екологичното измерение на устойчивостта (ЕИУ): този стълб, представен в модела в европейското образование, често се свързва с „екологичното образование“. Той гарантира положителната връзка с природата, изисква да се мотивира, да се демонстрира и да се установи/
тества екологично съзнателно поведение, както и да се оценят възможностите за действие
в природозащитната дейност на подрастващите.

Икономическото измерение на устойчивостта (ИИУ): този стълб предполага осигуряване на уважение към околната среда, ефикасно вземане на решения за оскъдните ресурси
и устойчивостта на бизнеса. Учителите водят учениците към осъзнаване на необходимостта да се живее без чувство за центриране върху лукса и потребителството, а обратно – с
подпомагане развитието на екосистемата в природната среда. Области на обучението по
темите на проекта TICA са: спестяването на енергия, чистотата на въздуха, на водата, на
растителния и на животинския свят. Центарлни ключови понятия по темите са: пестене
на енергия, осветление, отопление, устойчива мобилност, устойчиво потребление, начин на
живот и др.

Социалното измерение на устойчивостта (СИУ): този стълб в европейски план изисква
глобална социална справедливост и отговорност към климатичните промени за осигуряване на комфорт на бъдещите поколения за живот на нашата планета. Учебни области от
ключови понятия са: живот с респект към мира и човешко достойнство, отговорно участие,
ненасилствено отношение към конфликти, честване на мултикултурни и мултирелигиозни
фестивали и учене от други култури и пр.
Въпросник за модерирането на нагласи по темата.

Бихте ли подредили според вашето мнение приоритетите, които вие виждате по темата в
трите стълба на образованието в устойчиво развитие. Използвайте знак (+).
Таблица №1

Приоритети

Респект към човешкото достойнство;
Природолюбие;

Повишена ефективност на производството и потреблението;
Опазване на екосредата;

Интеркултурни прояви към света;
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Респект към околната среда, без да се живее с чувството за фокусиране върху лукса и потребителството без оглед на унищожаването на екосистемата;
Прояви на ограничения в потребителството;

ЕИУ

ИИУ

СИУ
+

Повишена ефикасност на производството и потреблението;
Спестяване на оскъдните ресурси;
Ефикасното вземане на решения;

Мултирелигиозни прояви към природата;
Проява на спестовност;

Устойчивостта на бизнеса;

Спестяването на електричество;
Живот с респект към мира;
Чистотата на въздуха;
Спестяване на водата;

Учене от други култури;

Спестяване на топлинна енергия;

Глобална справедливост за живот в чиста природа;
Отговорно участие към живота в природата;

Опазване на растителния и на животинския свят;
Положителна връзка с природата;

Преодоляване на конфликти при потреблението;
Разумно потребление на осветление;
Пестене на енергия;

Отговорно отношение към потреблението на следващите поколения;
Екологично съзнателно поведение;
Устойчива мобилност;

Разрешаване на противоречия;
Природоохранителна дейност;
Устойчиво потребление;

Използване на естествени възобновяеми суровини;

Устойчиво потребление на населението (сезонно/регионално);
Съхраняване на биоразнообразието;

Устойчиво използване на природните ресурси;
Други……..
Общо

1.1. Образователни цели на проекта, отнесени до училищните институции в началния етап (1 – 4 клас).
Образователните цели по проекта надграждат учебното съдържане в задължително-избираеми предмети или в занимания по интереси в областите от природонаучни и технически компетентности като интегрирано съдържание и специфични цели за изграждането
на:
• образователни компетенции при поемането на отговорност за осъзнаването на последствията от собствените действия, които вредят или подпомагат живота на планетата Земя;

• образование за устойчиво развитие, чиято основна цел е споделянето на компетен-

ции за съзидателност в „дизайн-процес“ за идеи с грижа към бъдещето на природни
обекти, което съответства на обективно разпознаваемите компетенции като активно
присъствие1;

1

• систематизиране на елементите в тематичното съдържание „Природата около нас“,

Стоянова, М., Климатичните промени и устойчивото развитие, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНОИ, том:112, 2019, стр.:197-218
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„Опазване на околната среда и живота на човека“, „Жизнени процеси“, „Движение и
енергия“, „Планетата Земя“ на ключови ядра в опита за:

» опознаването на взаимовръзката между организми, потребности, и условия за живот
в средата;

» включването в институциите на спецификата на образователния проект „Климат,

енергия, устойчивост“, интегрирана към образователното съдържание в учебни програми за ЗИП/ЗИ (Наредба 13, ГЗЕИО);

• обвързване на тематичните области „Използване на енергия – Спестяване на енергия“

и „Промени на климата – Опазване на климата“ за изследване и осъзнато оценяване на
мостри от практиката като ефект от необходимостта за „Спестяване на енергия – Опазване на климата“. Тези връзки са надпредметни и взаимно се обуславят;

• трениране на техники за трансверсални (за няколко учебни предмета) и универсални
(общи за всички предмети) компетенции при самооценяване и саморегулиране;

• прилагане на интерактивни технологии за:
» възприемане на достъпни примери за биологичните закони в тяхната взаимовръзка,
» приложение в ежедневната практика на интерактивни форми за индивидуализиране
и диференциране на интеракцията;

• демонстриране на екологично отговорно отношение за опазване на климата, спестяването на енергия и устойчиво отношение към биологичното разнообразие;

• индивидуализиране и прагматизиране на самостоятелните форми на активност, които

се усъвършенстват и намират ново приложение във възможно най-благоприятни варианти за визуализиране и за практическо демонстриране на оценки;

• затвърдяване, трансфериране (пренос) и презентиране (представяне) на поведенчески
опции като избор, на тяхното назоваване и съвместно оценяване;

• възможности за избор и креативност на учителя при прилагането на темите и използването на примерните теми, на предложените интерактивни технологии и на визуален
стимулен материал в учебните пособия за учители и за ученици;

• връзка на учебните предмети за началното училище с проекта за възпитаване на енергийно ефективно поведение, определена от основните понятия, от принципите за съставяне и използване на университетския учебник и от представената и одобрена учебна програма по проекта;

• понятийният апарат се обновява като резултат от включени важни образователни
теми, предназначени за учители в началния етап в „Учебните свитъци“ по проекта и
чрез конкретизирана интерактивната технология за адаптирането им в очаквани резултати;

• при обособяването на тематичната насоченост се моделират знакови мостри, които насочват към интерпретираното съдържание. Проектът интегрира тематично съдържание за опазването на климата и пестенето на енергия, постига устойчиво развитие по
изпълнена образователна проекция, предназначена за началното училище в определените интегрирани съдържателно области от първи до четвърти клас2.

В областта на тематичната компетентност „Изучаване“ по предложените теми се стимулира насоченост към разпознаване, уточняване на признаци, свойства, качества, процеси
и др., тяхното информирано систематизиране при преход от общи и неточни представи
към знания, факти и обобщения. Стимулира се компетентност за информиране (търсене
и подреждане на информация), за насочване към познанието и радост от срещата с ново
съдържание. Учениците приемат целенасочено дидактични задачи, прилагат конкретни
теми в нови съдържателни области, решават проблеми. Изучаването означава ориентирано
и основателно придобиване на опит и се свързва с темите като варианти на тези по „Околен свят“ и „Човекът и природата“ – „Роден край и природата около нас“, „Тела и вещества“,
„Сезони“, „Организмите и тяхната среда за живот“. Чрез проектното обучение по настоящия
пакет, Наредба № 13 за ГЗЕИО и с изменението на стандарта за Приобщаващо образование,
съгласно Решение на МС 776/30.10.2018 през 2019 г. тези теми се надграждат чрез предложения, разработени за учителите и институциите, участници в проекта.
Stoyanova, М., Contradictory Situations as a Form of Educational Key for Competences in Childhood. Brno: Paido, 2016, ISBN 978-80-7315-261-1,
pages:318-338

2
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В областта на тематичната компетентност „Оценяване“ става дума за критична рефлексия
и присъединяване към пример, идея, проект. Тук учениците се фокусират върху допълнително формулиране на въпроси, споделят предложения, очакват приемане или отхвърляне
на решения. Чрез този комплекс се използва взаимовръзката „изучаване-преценка“. Надграждат се тематичните области от учебни предмети, свързани с „Чистота и здраве“, „Опазване на околната среда и живота на човека“, „Човекът и неговото здраве“, „Човекът и здравословният начин на живот“.

В областта на тематичната компетентност „Прилагане/Апробиране“ се упражнява способност за изпробването на възможности, но във връзка с практика и действия, съпроводени
от устно или писмено представяне и излагане. Тук се демонстрират готовности за осъзнато
апробиране, за техния разумен избор, провокирал крайното решение, за способността ученикът да се противопостави и устои в ситуация на конфликт, да се сблъска с интересите на
другите, да оцени директни или индиректни преимущества от избрано поведение. Подходящи са теми като „Жизнени процеси“, „Движение и енергия“, „Планетата Земя“.
Принципите за систематизирането на три вида стратегии в начална училищна възраст по
настоящото проектно обучение в съответствие с Наредба № 13 за допълнителни дейности
в НУ по темата „Устойчиво развитие-климат-енергия“:

• Стратегия за достатъчност
• Стратегия за ефективност
• Стратегия за съгласуваност

Интерактивен тренинг

Моля да обозначите с ключовата дума стратегията, като използвате за асоциация подсказаната. Поставете със стрелки съответната стратегия като съответстваща на примерите за
постигането ѝ в училище. Попълнете празните колонки. В последната изберете пример от
вашата институция в това отношение досега.
Таблица № 2

Стратегии

……………

(Намаляване)

Примери

Използване на интерактивни техники за поведение, намаляващо разходите на училището (участие на класа и учителите в енергоспестяващи проекти).

Примери от

училище/клас

(посочва се институцията)………..

Изолирането на фасадата на училището, намаляването на температурата в помещенията
(класна стая, салони, коридорно пространство
и др.) чрез регулирането на термо-вентила
води до спестяването на финансови средства.

С енергоспестяващите електрически уреди учениците се приобщават към устойчиво
спрямо природата поведение, възниква осъзнатост на правила на поведение към околната
природна среда. Важно е като бъдещо поколение на земята учениците да придобият нагласи към модерната техника, поведение в бита и
безопасно за себе си и за природата отговорно
отношение. Необходими са осъзнати спестовни действия на подрастващите и щадящо отношение към ресурсите.
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Стратегии

…………………………..
(Подобряване)

…………………………
(Променяне)

Примери

В училище може да се използват многократно материали, учебници, помагала (от хартия,
картон, които се рециклират), ученически
пособия. Кутии, картони, други материали от
текстил и пр. могат да се използват при комбиниране дейността на обслужващия персонал,
на семейството с функционирането на учениците по теми в учебните предмети. Подръчните и изработени от учениците конструкции и
моделни средства от подръчни отпадъчни материали (кърпички, чорапи, ръкавички и др.)
са креативни прояви на учениците в свободната и интуитивна основна форма на изява на
„самостоятелност, дълг и отговорност“ (Играещият човек на Йохан Хьойзинха).

Примери от

училище/клас

(посочва се институцията)………..

Компостирането на естествени материали
може да бъде подходящ елементарен опит или
етапно експериментиране в училищния двор,
опитното поле, ученическата овощна градина,
терариума, аквариума.
Съблюдаването на оптимален климат в интериора с проветряване и здравословна среда на
топлината в него се свързва с тази стратегия.

1.2. Учебната програма за обучение на учителите

Учебната програма, съответстваща на съдържанието на настоящия учебник за учители, е
представена в Приложение № 1. Обучението на учителите се извършва по 8 теми, съответстващи етапи и обучителна технология от форми и методи, разпределени за 32 учебни
часа. Представянето им в Приложение № 1, заедно с принципите на реализирането на
обучението в диска, е за да се подпомогнат учителите при актуализиране на нагласите им
за участие в интерактивни форми в първия етап на реализирането на проекта, както и в понататъшната им дейност в обучението на учениците.
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Приложение N0 1
Принципи за изграждане на обучителната програма
• Принцип за справедливост спрямо живота на поколенията и проява на издръжливост.

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

• Принцип за структурност и интердисциплинарност. Структурата на устойчивото

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

• Принцип за „глоба–локалност“, което е изкуствено създадена дума, включваща по-

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

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

Обучителни етапи

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

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

„Опазване на
климата“, „Какво
означава климатичен
баланс?“
Текстове за
информиране
и подкрепяща
осведоменост за
битовото потребление
в домашни условия –
транспорт, отопление,
електричество и
др. и средства за
регулирането им.

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

Организация и
продължителност

Анализ на
състоянието на
практиката.

Работа в диади
по тематиката
и извеждане на
ключови идеи.

Втори учебен
ден/4 часа

Ориентиране
в примерни
технологични модели
за образование
в детството в
Германия (КИТАинституциите).

Моделни
презентации.

Втори учебен
ден/4 часа

Оценка на
документацията –
силни и слаби страни
в образователната
политика.

Групов тренинг.
Анкетни карти
за входящо
проучване.
Лекция с
презентация за
глобално учене.
Дискусия.

Първи учебен
ден/4 часа

Оценка на
документация.

Представяне на
идеи и проекти по
групи.

Теми

Обучителни етапи

„Енергия и
преживяване“

Ориентиране
в примерни
технологични модели
за образование
в детството в
Германия (КИТАинституциите).

Преживейте съвместно
в училищната
общност културна
проява – включете се
в артистични прояви
на пеене, музициране,
театрални игри,
изобразителни игри,
проектна дейност на
оформление на постер.
Културата дава енергия
на хората и води до
възникване на нещо
прекрасно. Можете
да го визуализирате с
учениците в проект.
„Здраве и изхранване“,
„Хранителни навици,
средства за живот и
баланс в климата“

Как се грижим да се
храним здравословно,
как можем да
осигуряваме прехраната
си и къде може да се
научи за връзката на
всичко това с климата?
„Запознавам се с
възобновяеми „зелени“
енергии“ – енергията
от силата на вятъра,
биомасата, играе важна
роля при глобалното
осигуряване на
енергийни източници.
Подпомагат се проекти
за възобновяеми
енергии и интегритет
на околните природни
енергии – слънчеви
батерии и др.

Форми и методи
в обучителната
сесия
Работа с
въпросници
и списъци за
оценяване
на моделни
технологии.

Организация и
продължителност
Трети учебен
ден/4 часа

Ориентиране в
Групов тренинг.
примерни източници
Моделни
на УФУ относно
презентации.
мотивирането към
дейности с партньори
на образователните
институции.

Трети учебен
ден/4 часа

Приложение на
обучителни пакети
в педагогическата
практика.

Четвърти учебен
ден/4 часа

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

SWOT анализ –
външна среда
и партньори.
Заплахи и
възможности.

15

Теми

Обучителни етапи

„Климатът изяжда –
вредни навици за
консумация и бит“.
Това, което може
да се направи за
намаляването на силата
на отрицателните
промени е осъзнатото
преодоляване на
консумативността,
намаляване на вредното
влияние на въглеродния
двуокис в битовото
потребление.
„Опазвам климата на
Земята и на моята
родина“

Етапните степени
на образователните
моделни технологии
за интеракция.

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

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

12 етапни
ориентира за
обучителна
програма

Форми и методи
в обучителната
сесия

Организация и
продължителност

Анкетни карти
за входящо
проучване.

Пети учебен
ден/4 часа

Попълване на
въпросници и
оценяване на
възможности.

Оценяване на
ползите от
проектното
обучение.

Четвърти учебен
ден/4 часа

Обобщаване на
нагласите за
реализирането на
теренна практика.

17 интерактивни
форми и методи

5 дни –
32 учебни часа
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Първа тема. Климат и биологично разнообразие
Децата в началното училище ще учат и ще ги изпитват за изменението на климата! Това предвижда законопроект в американския щат Кънектикът, САЩ от 2019 г. Задължително училищно обучение в сферата на изменението на климата от началните класове
в държавните училища в американския щат Кънектикът, предвижда още законопроектът.
Той е внесен от новоизбраната в щатската Камара на представителите демократка Кристин
Палм. Ако предложението ѝ получи подкрепа, то би се превърнало в първия закон в САЩ,
който прави задължително образоването по темите за изменението на климата.

„Много училища вече направиха изучаването на изменението на климата избираем предмет, но не вярвам, че трябва да бъде избираем. Изменението на климата е толкова спешно
и заплашително, че трябва да бъде основен приоритет в образованието на децата. И мисля,
че това трябва да започне рано, така че да няма извинение децата да растат в неведение
за това какво се случва“, аргументира се Палм. В САЩ действат т.нар. научни стандарти от
следващо поколение, които превръщат изучаването на изменението на климата в основно
за образованието.

Основни понятия и проблеми по темата

Какво е климат?
Климатът е многогодишен режим на времето, проявяващ се в закономерната последователност на всички наблюдавани на дадено място времена.

Климатът е сумата от възможните на определено място състояния на времето, включващо
тяхната типична последователност – както дневните, така и сезонните им колебания. Климатът описва времето или климатичните условия през всички дни, включително крайните
стойности през отделните сезони и колебанията, които се дължат на специфичното географско местоположение на региона. Свидетелства за климата са метеорологичните данни
по дати. Времето във всяка конкретна местност и регион може да се променя бързо на всеки час, всеки ден, всеки сезон или всяка година, дори когато климатът остава непроменен.
То е състоянието на атмосферата и се проследява по: температура, валежи, влажността на
въздуха и атмосферното налягане, силата и посоката на вятъра и температурата на водата.
Задава се за конкретни области. Чрез наблюдение хората установили, че промените на времето на дадено място се повтарят приблизително всяка година, закономерни са. Световната метеорологична организация съхранява данни за климата от преди тридесет години, за
да може да се обсъжда климатът въобще. Многогодишният режим на времето на дадено
място се нарича климат. Елементите на климата са температура на въздуха, валежи,
атмосферно налягане, ветрове.
Какво е изменение на климата?
Изменение на климата е трайна промяна на някои или всички характеристики, описващи
средното състояние на времето като температура, посока на въздушните течения или валежи в дадена местност, регион или в мащабите на цялата планета. Промените могат да
включват както изменения в средните стойности на климатичните условия, така и изменения по отношение на това, колко често се променя състоянието на времето нагоре и надолу
от тези средни стойности. Те могат да бъдат предизвикани от природни процеси или явления, като например изригвания на вулкани, промени в слънчевата интензивност или много
бавни промени на океанските течения или земната повърхност, което от гледна точка на
времевите мащаби заема десетилетия, векове или по-дълъг период от време. Наред с това
дейността на хората, особено в по-богатите и индустриализирани страни, включително
и в Европейския съюз, също може да бъде причина за изменение на климата. Централите,
които ни снабдяват с електроенергия и топлина за домовете ни, автомобилите, които ползваме, самолетите, с които летим, заводите, които произвеждат купуваните от нас стоки, стопанствата, в които се отглежда храната ни – всички те спомагат за изменението на климата,
като отделят така наречените „парникови газове“.
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Какви са промените в климата?
Изразяват се в горещини, силни валежи, продължителни засушавания, това са доказателствата за промени в климата, които се наблюдават в наше време в световен план. Следствията от повишаването на температурата на въздуха и затоплянето на водата в моретата сега

са най-големите проблеми на човечеството. Изменението на климата вече е започнало. От
1850 г. средната температура се е покачила с 0,76°C, а средната температура в Европа още
повече – с близо 1°C, като най-бързото покачване се наблюдава през последните 30 години.
Общо 11 от последните 12 години са най-горещите, измервани досега (т.е. от 1850 г. насам,
когато за първи път са изработени инструменти за сравнително точно отчитане на температурата).

Интерактивна технология – игрови тренинг
Симулативни игри – Метаморфози на персонажи

Цел на ролевата симулативна игра: създаване на настроение при обсъждането на темата
в обучителния курс и готовност за съобразяване с гледни точки по отношение на необективна (измислена, неистинска, фалшива) информация, странна гледна точка, измислен персонаж, имитационни игрови действия.
Игрови действия:

В първата сесия на обиграването играещите в групи по трима избират роли. Опитват се да
приемат като начало представения сюжет на деловата симулативна игра. Изказват мнения
и съображения по персонажите, представеното пояснение на поставящия казуса.
Водещият на игровия тренинг трябва да предложи варианти за участието на всеки един в
малката група при преходи между ролите. В празното каре се маркират реплики и действия
в дообогатяването и развитието на игровите действия между персонажите.

Във втората сесия на обиграването всяка от малките групи представя пред другите въз
основа на извършената трансформация на сюжета и обогатяването му пред останалите по
посока на информационното каре (текстове в него) възможност за отгатване на персонажи
(имена, професии, образование, местообитание във времето и в пространството и др.), за
това кой реално е бил носител на това действие в групата, как биха се разменили репликите
при друг носител на ролята на персонажите.
В третата сесия на обиграването може да се оформи „жури“, което след провеждането на
втората сесия да избере най-фрапиращите и неочаквани сюжетни метаморфози и да излъчи най-креативна „малка играеща група“.
Очаквани компетенции: креативни, медийни, природонаучни компетенции.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Фиг. 1

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Модериране на нагласи. Какъв е вашият „екологичен отпечатък“?
В проекти, посветени на работа в образователните институции в Берлин, са разработени
материали за свободно ползване в масовата практика. Там се съдържа и примерен тест за
разбиране как поведението ни влияе на околната среда. В приложените въпроси се съдържа информация за индекса Ecological Footprint (екологичен отпечатък, следата от стъпалото ви, която оставяте на Земята), използван за сравняване на изразходваните от човека
природните ресурси с възможностите на планетата да ги възстановява. Този индекс пред-
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ставлява „продуктивната площ, необходима за осигуряване на възобновяемите ресурси,
които човечеството използва, и за поглъщане на неговите отпадъци“ (https://www.endlichwachstum.de/arbeitsmaterial/).

Разработени са и други два подобни индекса – Water Footprint (воден отпечатък), който
измерва присвояването от човечеството на питейна вода в обеми консумирана и/или замърсена вода, и въглеродния отпечатък или общото количество парникови газове, произведено пряко или индиректно за поддържане на човешките дейности.
Тези индекси за дадено население (град, фирма, нация, или цялото човечество) ни позволяват да оценим „натиска“ си върху планетата, което ни помага да управляваме екологичните
си активи по-мъдро и да вземаме лични и колективни мерки в помощ на един свят, в който
човечеството живее в пределите на планетата Земя.

Същевременно, сравняването на „нашите“ стойности на екологичния, водния и въглеродния отпечатък с тези от „глобалния юг“ позволява да видим несъответствията и да различим отговорностите си като жители на Балканския полуостров към останалите общности,
които търпят последствията от нашия модел на развитие, и да намалим динамичното си
въздействие върху екосистемите. Трябва да издигнем посланието, че промяната е възможна и че, за да намалим въздействията на климатичните изменения, всички ние трябва да
действаме локално, започвайки от ежедневието си.
Какъв е вашият екологичен стил? Тест за „влюбени в живота на Земята“ екологоориентирани жители, които имат отговорност към света и поколенията в него.
Проверете какво искате от света и каква част от ресурсите на „една, две, три или
повече Земи“ като нашата планета са ви нужни за него.

Като цяло – какъв е вашият „екологичен отпечатък“/номерът на вашата „обувка“, оставяща следа върху Земята? Екологичният ви стил дава информация за степента на индивидуалните ресурсни възможности за екосъобразен живот и позитивна нагласа към опазването
на климата и спестяването на енергията. Насочва и към отношението ви към продукцията
от селското стопанство, от индустрията, както и към проблемите на безопасен за климата
транспорт. Как се отоплявате, какво е поведението ви спрямо СО2, каква е ориентацията ви
към био-земеделието и опазването на горите?

Интерактивен тренинг – тест за визуализиране на „екологичен отпечатък“
при съчетаване на самостоятелна работа и работа по групи
Моля да използвате Приложение № 3 във втора тема и да попълните по-долу междинните резултати – вашите и средните стойности на членовете в екипа ви по четирите основни
критерия: Жилище и енергия, Хранене, Разходи и Мобилност.
Междинен резултат.

1. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
2. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
3. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).
4. Междинен резултат =……….(личен)……….(средна стойност на групов).

Вашият сумарен резултат (максимален 721) е…..(личен)…..(средна стойност на групов).

„Екологичен отпечатък“ – резултати за наличие на компетентности за устойчивост и екологосъобразен живот на Земята.
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0 - 200 точки. „По-малък сте от Земята“, поставяте нея, а не себе си на първо място в
живота си. Поздравления! Вие сте пример за позитивен житейски стил. Ако всички
обитатели на нашата планета имат „екологичен отпечатък“ като вашия, планетата и ресурсите ще стигнат, за да се покрият нуждите на населението по света днес.

201 – 400 точки. Трябват ви от „една до две Земи“ за вашите нагласи и потребности. Не
е лошо! Вие попадате в този житейски стил, който се разпростира в границите на около два
пъти повече ресурси от тези, които са възможни днес на Земята. Такива са хората в развитите индустриални страни като Германия например.
401 – 600 точки. Трябват ви „две до три Земи“. Ако всички живеят като вас, ще ни трябва
два/три пъти повече повърхнина и ресурси на нашата планета Земя. Потребностите са на
първо място за вас, а начинът на осигуряването не е толкова важен. Стъпките ви са огромни… екологичният отпечатък – също. Вие се отдалечавате много от един устойчив начин
на живот на Земята.

Повече от 600 точки – повече „от четири Земи“. Ако има повече жители на планетата ни с
вашия житейски стил, тя скоро ще колабира. Само защото в света има все още развиващи се
страни с по-малък „екологичен отпечатък“, които не използват много количество ресурси, а
населението им е свикнало на ограничения и природосъобразен живот, вие имате щастието
да сте стъпили все още на Земята.

Интерактивен тренинг

Дискутирайте в екипен план какви са максималните ви стойности в отделните междинни
резултати. Къде бихте могли да се ограничите? От какво се увеличава вашият екологичен
отпечатък?
Направете договор със себе си, за да попаднете една степен по-надолу в общия ви „екологичен
отпечатък“. Какво ще напишете в него...
Кои от предложените възможности са илюстрация на влиянието на тази тема върху вашия опит? Моля да ги отбележите индивидуално и да ги обобщите в екип. Това може да се
приложи по-нататък във всяка тема.

• Информиране/Затвърдяване,
• Обобщаване/Трансфериране,

• Презентиране/Проблематизиране.

21

Приложение N0 2
В САЩ действат т.нар. научни стандарти от следващо поколение, които превръщат изучаването на изменението на климата в основен приоритет за образованието. В България МОН
допълни и измени стандарта за Приобщаващо образование (2018), за да засили интереса на
учениците към природните науки и устойчивото развитие и да финансира заниманията по
интереси в образователните институции.
Ето по-важните въпроси и отговори, свързани с прилагането на Занимания по интереси (ЗИ) по природни науки според изменение на стандарт за Приобщаващо образование.

През учебната 2018/2019 година държавните и общинските училища получиха 25 млн. лв.
допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна
степен. Това не е нов проект, нито национална програма, а интегрална част от системата на
финансиране на училищата, която се прилага за първи път по този начин. Именно поради
това възникват множество въпроси.
Какъв бюджет ще получи моето училище?

Държавният бюджет предоставя допълнителни средства за организирането на занимания
по интереси в основна и средна степен на базата на:

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

Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019 г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за
училище и 30 лв. за ученик. Общините ще получат средствата и ще ги разпределят към общинските училища, като ще задържат 12% от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция).
Т.е. вашето училище ще получи 1900 лв. + брой ученици Х 26,40 лв.
Всички ученици ли трябва да включим?

Не. Ежегодният бюджет за занимания по интереси се формира на базата на всички ученици
в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици
да бъдат включени в дейностите. Имате като задължение да включите минимум 20% от
учениците, но не е зададена горна граница. Вероятно някои от най-малките училища ще
могат да включат всички ученици, но такова изискване няма. Ако не са включени 20% от
учениците, а по-малък брой, бюджетът, който училището ще получи, се намалява пропорционално.
За какво мога да използвам средствата?

Съгл. чл. 16б, ал. 1 от Наредбата за финансирането можете да използвате средствата за
възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за
транспорт.
Обърнете внимание, че и средствата от 1900 лв. по стандарта за институция също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – такива разходи са
недопустими.

Обърнете внимание, също така, че лекторските часове се заплащат съобразно вътрешните
правила за работната заплата. Това е една от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше
фиксирана сума за лекторски час на национално ниво. При заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет, учителите ще вземат различно заплащане в различните
училища, тъй като ВПРЗ са различни. Според КТД, лекторските часове не могат да бъдат
по-малко от 7,20 лв. Може, разбира се, да са повече. Можете също така и да промените обосновано Вътрешните правила за работната заплата.
Трябвало ли е през януари да планираме ЗИ до декември 2019 г.?
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Не. Средствата са за цялата 2019 г., но през първите месеци на 2019 трябваше да се планира
в платформата ЗИ за втория учебен срок на настоящата учебна 2018/19 година. Разбира се,
оставете средства и за есенните месеци на 2019 г. Планирането на заниманията през
новата учебна 2019/20 година ще стане през октомври 2019 г.

Как да направя бюджета за заниманията по интереси?
Трябва да вземете под внимание няколко неща:

•
•
•
•

какъв бюджет ще получите за ЗИ през 2019 г.;

колко е лекторският час във вашето училище;
колко ученици формират минимума от 20%;

колко часа ще предвидите за всяко занимание по интереси: минимумът е 2 часа седмично, като може и повече. Вземете под внимание факта, че учебните седмици през втория
срок са различен брой за различните класове. Оставете си финансиране за есенните месеци – на практика това са 10 седмици след 10 октомври, когато ще бъдат утвърдени ЗИ за
новата учебна 2019/20 година.

Нямате ограничение какъв процент от средствата да използвате за хонорари или за материали. Това е друга от разликите с проект „Твоят час“, по който имаше изискване за минимален дял на средствата за хонорари. Вероятно те ще стартират не по-рано от лятото на 2019
г. или през първия срок на новата учебна година (2019/2020). Със сигурност ще се следи за
липса на двойно финансиране.
Какво ще правят общините с получените от тях средства – 12% от стандарта за
ученик?

Общините ще използват средствата за дейности и изяви на учениците, които са включени
в занимания по интереси на училища от общината, т.е. общината няма да организира ЗИ, а
изяви на учениците от общинските училища, вкл. екскурзии, посещения в музеи и др. Т.е.,
ако средствата не ви стигат, за да организирате екскурзия, можете да се организирате с друго училище/ща от общината и тя да бъде покрита със средствата от тези 12% (разбира се,
след като е договорено със съответната Община). Единствените ЗИ, които общината може
да организира, са по шахмат, ако такива не се прилагат в никое училище. С тези средства
няма да се заплащат клубовете по интереси към Центровете за работа с деца.
Можем ли да залагаме дейности за ограмотяване и обучителни затруднения?

Не, тези дейности ще бъдат обхванати по проект „Подкрепа за успех“. По него допустими
за дейности за обучителни затруднения ще бъдат около 960 училища, които са включени
в списъка на училищата, получаващи средства за работа с уязвими групи по Наредбата за
финансиране.
Има ли още нещо?

Не забравяйте, че стартира проект „Подкрепа за успех”, който продължава по проекта „Твоят час”. По него също ще бъдат финансирани и ЗИ в 1500 училища. Вероятно те ще стартират най-рано през лятото на 2019 г. или от новата учебна 2019/2020 г.
Може ли представителят на ПС, който ще утвърждава заниманията по интереси,
да води група?

В Наредбата за приобщаващото образование това не е регламентирано, но според нас представителят на ПС попада в такава хипотеза, ако води група, защото на практика той трябва
да одобри и собствената си група, за която ще получава заплащане и да я одобри с предимство пред тази на друг колега. Според чл. 2 на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси (ЗПУКИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки
интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Облага се всеки доход в пари или в имущество ...
Кога могат да се провеждат ЗИ?
Според чл. 12 на Наредбата за приобщаващо образование:
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
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Какви уреди могат да се използват при участието на учителите за реализирането на проекта „Към въвеждането на действия за климата в образователната учебна програма на българските училища“ (начален етап на образование)?
Термометър за бързо реагиране
• бързо измерва температурата;
• датчикът е в края на проводника;
• сензорът е деликатен – учениците трябва да бъдат внимателни с него;
• двата миниатюрни кабела в края на сензора трябва да
се докоснат;
• измерва в момента на включване;
• дръжи се далеч от тялото, така че телесната температура да не повлияе на измерената стойност;
• за да се измери средната стайна температура, се застава
в средата на стаята на около 80 см височина;
• 20-22°C е подходящата стайна температура.

Луксомер
• измерва осветлението (колко светлина има) в „лукс“ (означение: lx)
• на луксометъра има различни нива;
• при включване, трябва да се избере конкретно ниво;
• когато сте в не толкова светла стая или далеч от прозореца, първо ниво (200 лукса) трябва да е достатъчно;
• когато сте близо до прозореца, е необходим по-широк диапазон (2000 лукса);
• ако сте в още по-светло място, нивото трябва да се повиши;
• в проекта за енергоспестяване ние обикновено се интересуваме от осветяването на бюрото на учениците, за да
включват светлината само когато е необходимо;
• на бюрото на ученик са необходими 300 лукса;

CO2 meter
• измерва стойността на CO2 във въздуха в “ppm” (части на милион), включва се в захранването и измерването започва след звуков сигнал;
• препоръчително е да не се поставя в ъгъла на помещението;
• важно за точността на измерената стойност, е никой да не
поставя главата си твърде близо до устройството или да
вдишва директно, въпреки че не е необходимо да се поставя в средата на стаята;
• когато измерената стойност в класната стая достигне 2000
ppm, е необходимо отваряне на прозорец – това измервателно устройство се използва, за да покаже колко бързо
въздухът
• в класната стая може да се влоши и какъв вид вентилация
е най-ефективен.
Електрически измервателен уред
• измерва работата на дадено устройство и консумацията му
на електроенергия;
• учениците често не знаят колко електроенергия се разходва от различни устройства, затова измерването допринася
да се добие по-ясна представа.
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Допълнително:

•
•
•
•
•
•

7 температурни сензора за термометрите (5 за устройствата, 2 резервни);
5 броя 9V батерии (акумулаторни);
Зарядно устройство за батериите;

3 обикновени термометри за непрекъсната употреба в класните стаи;
Седмичен таймер (механичен) за електрически уреди;
Превключващ контакт.

Приложение N0 3

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

• Къща в природата (30 точки).
• Комплекс от еднофамилни къщи (20 точки)
• Жилищен блок с повече от 10 апартамента. (10 точки)

• Блок от типово високо строителство.(5
точки)

Какво отопление използвате?

• Електрическо отопление, енергоспестява-

ща печка (конвенционален електрически
ток).(30 точки)

• Нафта. (20 точки)

• Газово отопление.(15 точки)
• Парно отопление. (5 точки)
• Въглища.(25 точки)

• Дърва и брикети. (5 точки)

Разделяте ли отпадъците вкъщи?

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

• Само стъкло и хартия. (20 точки)
• Само стъкло. (30 точки).
• Въобще не разделям.(40 точки)

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

• 18 – 24 часа. (70 точки)
• 12 – 18 часа. (55 точки)
• 6 – 12 часа. (40 точки)
• 3 – 6 часа. ( 25 точки)
• 1 – 3 часа. (10 точки)

• Въобще не използвам. (0 точки).

Колко често пускате пералня (пълно зареждане с 6 кг. пране)?

• Ежедневно. (30 точки)
• Няколко пъти седмицата. (25 точки)
• 1 - 3пъти на месеца. (15 точки)
• Рядко. (5 точки).

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

• За пазаруване нося кошница или платне-

на чанта, вместо да използвам найлонови
торбички. (- 2 точки)

• Завивам сандвич в салфетка, а не в найлоново фолио. Взимам си напитка от
термокана/в шише или термос, вместо
ползвам вместо еднократни чашки. (- 2
точки)

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

• Когато имам възможност избирам да купя

стоки, които не са опаковани в изкуствено фолио/найлонова торбичка. (-2 точки)

• Отнасям се внимателно към използването
на хартията, като използвам и двете страници за писане/отпечатване. (- 4 точки).

Каква е площта на един член във вашето
жилище?

• 1 – 20 кв. м. (10 точки)

• 20 – 40 кв. м. (20 точки)
• 40 – 60 кв. м. (30 точки)

• Над 60 точки кв. м. (40 точки)
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Какъв вид електрическа енергия използвате?
• Конвенционална от електроразпределителните дружества. (15 точки)

• Неконвенционална от сертифицирани
фирми за „зелена енергия/екоток. (- 15
точки).

Загасяте ли осветлението, когато напускате стаята?

• Да, винаги. (- 10 точки)
• Не, никога – забравям или съм мързелив/а
да го изпълнявам. (20 точки)

• Оставям електрическото осветление винаги – светлината е важна за настроението. (30 точки)

Междинен резултат.

Втора част. Хранене

Трета част. Разходи.

Къде се храните обикновено?

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

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

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

Какви хранителни проекти използвате?

• Пазарувам само пресни продукти. (0 точки)
• Пазарувам повече пресни отколкото дъл-

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

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

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

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

В каква форма купувате предимно напитките?

• В чашки. (10 точки)
• В тетра-пак. (6 точки)
• Шишета за еднократна употреба. (4 точки)
• Шишета за многократна употреба – стъклени. ( 2 точки)

Междинен резултат.
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• Над 400 лева на месец. (60 точки)
• От 200 до 400 лева на месец. (50 точки)
• От 100 до 200 лева на месец. (30 точки)
• От 50 до 100 лева на месец. (15 точки)
• Под 50 лева на месец. (0 точки)

Какъв вид хартия използвате предимно?

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

• Рециклирана хартия или хартия щадяща

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

• Три четвърти от месеца или повече. (20

точки)
• На всеки половин месец. (10 точки)
• На всяка четвърт (всяка седмица). (5 точки)
• Въобще не купувам. (10 точки)
Колко често употребявате козметична
стока?

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

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

• Не използвам нищо освен вода. (0 точки)
Междинен резултат.

Четвърта част. Мобилност.
Какво разстояние изминаваш с автомобил (споделено пътуване, пътуване с повече от три нощувки)?

• Над 500 км. (65 точки)
• 250-500 км. (55точки)

• 100-250 км. (45 точки)
• 50-100 км. (35 точки)
• 25-50 км. (25 точки)
• 10-25 км. (15 точки)

• 0 до под 10 км. (10 точки)

• 0 – никога не пътувам с кола. (0 точки)

Колко лица използват автомобила ви,
когато пътувате с него?

• Пътувам сам/а. (30 точки)

• Пътувам с още едно лице. (15 точки)
• Автомобилът е пълен. (5 точки)

Колко километра изминавате с велосипед/мотопед?

• Над 100 км. (35 точки)
• 50-100 км. (25 точки)
• 25-50 км. (15 точки)
• 10-25 км. (10 точки)
• Под 10 км. (5 точки)

• Не използвам велосипед и мотопед. (0 точ-

Колко часа пътувахте през последната
година със самолет?

• До 50 часа. (70 точки)

• 20 до 50 часа. (60 точки)
• 10 до 20 часа. (50 точки)
• 5 до 10 часа. (40 точки)
• 3 до 5 часа. (30 точки)
• 1 до 3часа. (20 точки)

• Въобще не съм ползвал услугите на самолетни компании

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

• 5 до 10 пъти. (30 точки)
• 3 до 5 пъти. (20 точки)
• 1 до 3 пъти. (10 точки)
• Не пътувам. (0 точки)

Къде пренощувате при пътуване до друга страна?

• В хотел. (30 точки)

• В хостели, общежития. (15 точки)

• При приятели/роднини. (0 точки)

ки)

Колко време прекарвате в седмицата в
обществен транспорт (до работно място, посещение на приятели, спортуване,
прекарване на свободно време, екскурзия?

• 0 до 15 часа. (30 точки)

• 10 до 15 часа. (25 точки)
• 7 до10 часа. (20 точки)

• 4 до 7 точки. (15 точки)
• 1 до 3 часа. (10 точки)
• Под 1 час. (5 точки)

• Не използвам въобще обществен транспорт. (0 точки)
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Втора тема. Опазване на климата,
какво означава климатичен баланс?
В процеса на развитието на живота на Земята климатът се променя по-бързо или по-бавно,
което е нормално. Но настоящите промени са изключително значими – те нямат природни
причини, а са предизвикани от хората. Емисиите на парниковите газове, експлоатацията на
природните ресурси, нарастващото урбанизиране и промените при употребата на почвения
слой така силно са повлияли върху Земята, че климатът се е променил бързо, силно и ясно
изразено. За съжаление сега тези тенденции не може да се преустановят, а само да се ограничат. Климатът на Земята се променя с различно темпо от самото ѝ начало, но винаги с бавни
колебания в сравнение с настоящите. Отчитането на скоростта на промените е важна – тя е
така наречената „времева скала“ на измененията и позволява да разберем различния принос на естествените и антропогенните дейности за климатичните изменения.
Учените в областта на климатологията са определили, че „средната температура се регулира от равновесието между входящата и изходяща енергия, която определя енергийния
баланс на земята“. Следователно, всеки фактор, който променя количеството на входящата
или изходящата енергия за дълъг период от време (десетилетия или повече) може да причини климатични изменения. Някои от тези фактори са естествени или „вътрешни“ за климатичната система – вулканичната дейност, слънчевата енергия или орбитата на земята
около слънцето.
Другите причини са „външни“ за климатичната система и се наричат „климатични фактори“ – идеята е, че те тласкат климата към ново дълготрайно състояние. Това състояние
може да е по-топло или по-хладно, според причината за изменението. Различните фактори
действат с различни времеви мащаби, като не всички причинители на изменения на климата на земята в далечното минало имат отношение към сегашните климатични изменения.
Двата природни фактора, които имат отношение към времевите мащаби на сегашните климатични изменения, са промените на вулканичната дейност и слънчевата радиация.
Когато моделите включват само естествените климатични фактори (колебанията в силата на слънчевите лъчения и вулканичните изригвания), не могат да възпроизведат точно
затоплянето, наблюдавано през половината на миналия век. При включване на човешкия
фактор (парникови газове), моделите възпроизвеждат скорошните увеличения на температурата в атмосферата и в океаните“. Източник: http://www.sameworld.eu/bg/otkriiteproekta/klimatichni-izmeneniya

При сравнение на причинените от човека климатични фактори се вижда, че определено
най-големият фактор за климатичните изменения през последните петдесет години е драматичното натрупване на въглерод от антропогенни източници.

Климатичният баланс е взаимовръзката между вътрешните и външните фактори, отчитащи общия енергиен баланс чрез дефинициите на енергийните ресурси, преобразуването
им, производството и потреблението им. Важни моменти са балансите на енергийните продукти – въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми
енергийни източници, електроенергия и топлоенергия.

Интерактивна моделна технология

Интерпретирайте информацията от предходната тема с илюстрациите и подберете от
представените по-долу текстове със съответна буква, с които да ги свържете. Запишете
ги в полетата под илюстрациите.

Стопяване на ледник и айсберг

Увеличаване на СО2

Изсичане на гори
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Подкрепяща информация
а. При топенето на ледниците на Южния полюс и в Гренландия възникват невероятни
количества от разтопен лед. В резултат на това нивото на водата в моретата и в океаните се повишава и залива многобройни заливи, като застрашава много крайбрежни
градчета. По-малките столици на островни населени места могат да потънат.

б. Силни бури и наводнения, свързани със затруднения в социалния и в икономическия
живот в много региони по земното кълбо водят до значими вреди в стопанството на
тези местности.

в. Същевременно в други региони валежите намаляват, почвата става неплодородна и резултатите от добивите са неблагоприятни. Пустинните зони се увеличават и милиони
хора се принуждават да напуснат своите родни места. Там, където намалява питейната
вода, се правят опити да бъдат използвани малкото налични извори, стига се до противоречия при ползването им, даже до въоръжени сблъсъци на групи от хора.
г. Животинският и растителният свят трябва да се адаптират към променените житейски условия, които налагат промените в климата. Там където не падат валежи, определени растителни видове изчезват, а това води и до изчезването на определени животински хабитати.
д. Много животни и растения не успяват да се приспособят към променения природен
свят и са заплашени от смърт. Това е обезпокоително във връзка с изхранването на населението на планетата.

е. Промененият климат води до заболявания – „прави болни“ организмите. В горещия
климат се разпространяват по-лесно тежки заболявания, застрашават се световните
здравни организации.

ж. Във водните басейни климатичните промени заплашват също здравето на хората. При
меки температури се появява цъфтеж на водорасли и други организмови промени в моретата, които увреждат при допир здравето на хората чрез предизвикване на алергии и
вреди от замърсяването, увреждащи стомашно-чревния тракт и черния дроб. Особено
когато това се съчетае с недостатъчно добра политика за отвеждането на отходни води,
липса на пречиствателни станции и недобра лична хигиена, могат да се предизвикат
епидемии.
з. При промяната на климата тропически насекоми стават присъщи в някои територии
на европейските страни, те предизвикват опасни болестни състояния, придружени с
висока температура, треска и в някои случаи завършват с фатален край.

и. Увеличаващото се затопляне и свързаните с него климатични промени застрашават живота и житейското пространство на хората, животните и растенията. Тези отрицателни
следствия трябва да се осъзнаят и да се съдейства за стопирането на климатичните
промени.

Но как да се овладее един такъв глобален проблем? Също като всеки един малък проблем:

• да се познават причините за проблема.

• да се създаде политика от прилагането на фактори за противодействие на причинителите на проблема.

• да не се допуска по-нататъшното действие на причините или поне да се намали силата
на тяхното влияние.
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Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога
да се използва енергията ефективно. Във връзка с това компаниите и фирмите инвестират
в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. В образованието се спазва
политика по осъзнаването на необходимостта от енергийна ефективност.

Интерактивен тренинг
Моля, попълнете по-долу в таблица № 3 представения списък от принципни основания за
преодоляването на климатичните промени, като влезете в „ролята“ на субектите в системата на образованието, отчитащи значението им. Попълнете индивидуално, а после се
обединете около групово решение.
Таблица № 3

Принципни основания
Устойчивост, основана на икономически,
екологични и социални критерии като
най-важен приоритет:
Нови идеи и цели в образованието, които да
ги обяснят.
Търсене на нови партньори – заинтересованите лица клиенти, доставчици, акционери,
служители и съмишленици за превръщането на мениджмънта на околната среда в
ключов елемент от бъдещите проекти и форуми в общността.
Реализиране на частични проекти по паралелки, при въвеждането на ЗИП, на занимания по интереси чрез стандарта за ПО и промените в него от 2018 г.
Обединяване около институционални политики по съблюдаване на нормите и стандартите за опазване на околната среда, с цел
минимизиране влиянието върху околната
среда и свеждане до минимум на замърсяването.
Институционална осъзната отговорност по отношение на околната среда в
училището:
Споделяне на добри практики за създаването на нагласи и увереност, че опазването на
околната среда не спира до територията на
класната тая, коридорите, училището, а ще
се направи повече от това, което се изисква
от нас по стандарти, учебни програми и проекти.
Поддържане на постоянна пряка връзка с
природата, която чрез работата в естествените природни кътове, опитни полета,
дворни и междублокови пространства се обвързва с идеята за опазването и на околната
среда и нейната устойчивост в населеното
място.
Осъзнатост на личната отговорност по
отношение на околната среда и привличане на обществеността:
Поддържане на връзката с природата, обвързване с идеята за опазването и на околната среда и нейната устойчивост.
Разбиране важността на задължението на
всеки и активно участие в постигането на
общите цели.

Учители Ученици Родители

Външни
партньори
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Принципни основания

Учители Ученици Родители

Външни
партньори

Опазването на околната среда е отговорност за енергийната ефективност
на всеки от нас:
Стимулиране на желание за поемане на отговорност и за ангажиране с конкретни дейности за резултатите от индивидуални и
групови действия.
Децентрализиране на управление на отговорността по извънучилищни и извънкласни решения за правилно обосноваване на
избор.
Осъзнаване на отговорността за околната
среда и възпитаване на отговорно отношение сред субектите на всички равнища.
Управляване на субектите в институцията и
извън институционален план за съвместни
усилия в училище, вкъщи и на обществени
места за опазване на околната среда във
всички области на живота.
Устойчивост и стремеж към продължителен напредък в опазването на околната среда:
Подпомагане за съхраняването на ценните
природни ресурси за бъдещите поколения.
Публичност за съответствие на училищната
система за управление опазването на околната среда с други институции – партньори.
Други
Два аспекта на мерките за изменението на климата – адаптация и смекчаване. Законът
за ограничаване на изменението на климата е в сила от 11.03.2014 г. и регламентира цялостната политика на страната в областта на изменение на климата. Изменението на климата има два аспекта:

• смекчаване означава намаляване на емисиите на парникови газове от всички сектори

на икономиката и от ежедневния ни живот. За целта се изпълняват различни мерки за
енергийна ефективност, за преминаване към горива с ниски нива на емисиите на въглероден диоксид и др.;

• адаптация означава предприемане на действия за приспособяване към измененията
на климата, които вече са настъпили. Адаптационните мерки също се отнасят до всички сектори на икономиката и до ежедневието ни, включително до здравето на хората.

Интерактивен тренинг
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Моля да анализирате подкрепящата информация за климатичния баланс и неговите сценарии според Европейската законодателна политика от Приложение № 4, проблематизиращо тема № 2 (Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени, А., Попов, М., Попова, С. Димитров,
„Околна среда 2007-2013 г.“). Кой от четирите по-долу представени сценарии е за вас найзначим при включването ви по този проект в обучителния курс? Мотивирайте се с факти
от подкрепящата информация.
• Сюжетна линия и семейство сценарии A1: бъдещият свят се характеризира с бърз икономически растеж, броят на населението в света достига своя пик в средата на века,
след което намалява, бързо се внедряват нови и по-ефективни технологии.

• Сюжетна линия и семейство сценарии A2: много хетерогенен свят, с постоянно нарастващ брой на населението и регионално ориентиран икономически растеж, който е
по-фрагментиран и по-бавен в сравнение с останалите сюжетни линии.

• Сюжетна линия и семейство сценарии B1: бъдещият свят е конвергентен със същите
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), намаляват материалоемките производства и 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, населението непрекъснато се увеличава, но с по-ниски темпове в сравнение със сюжетна
линия А2, икономическият растеж е с умерени темпове.

Приложение N0 4

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

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

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

• снежната покривка в северното полукълбо е намаляла с 10% от 60-те години на миналия
век;

• пролетта настъпва все по-рано всяка година, което води до промяна в биологичния жизнен цикъл;

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

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

• навсякъде по света границите на ледниците се оттеглят. От 1850 г. насам ледниците в Ал-

пите са загубили около две трети от обема си, като процентът на този спад се увеличава
след осемдесетте години на 20. век.

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

Изменението на климата е преминаване на климатичната система в ново равновесно
състояние, характеризиращо се с различни от предишните многогодишни средни стойности на климатичните параметри. Изменение на климата, характеризиращо се с монотонно
нарастване или намаляване на средната стойност на климатичните параметри за някакъв
период от време е климатична тенденция.
Схемата по-долу включва и антропогенния фактор:

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

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

• съгласно Световната метеорологична организация през последните десетилетия парни-

ковите газове имат доминираща роля по отношение на глобалните климатични промени
(становището на НИМХ-БАН: в брошурата „Климатични промени“, 2010 г.). В схемата подолу се включват човешките дейности и екологичните системи. Бъдещите въздействия
на климатичните промени могат да се реализират при: 1) мерки за смекчаването им, но
без мерки за адаптация; 2) мерки за смекчаване и мерки за адаптация; 3) прогнозно изходно ниво – без климатични промени и адаптация. Ползата от адаптацията, сравнявана
с разходите за нея, има остатъчни въздействия върху климатичните промени.
Човешките действия и естествените екосистеми са подложени на смекчаване и адаптация. Смекчаването се отнася до парниковите емисии, екологичните промени (излагане и
численост), външните въздействия, които се характеризират с уязвимост. С уязвимостта
е свързан и адаптивният капацитет (социално-икономически и институционален капацитет и готовността за адаптивност).
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В България през 21. век най-уязвими ще бъдат:

• пролетните земеделски култури поради очаквания валежен дефицит през топлото полугодие;

• културите, отглеждани върху неплодородни почви;
• културите от неполивни площи;

• обработваемите земи в Югоизточна България, където дори и при съвременните климатични условия валежните количества са недостатъчни за нормален растеж, развитие и
формиране продуктивността на земеделските култури.

Климатичните промени влияят върху екосистемите, в повечето случаи – негативно. Анализът на уязвимостта при различни климатични условия: оценка на мерки за адаптация,
планове за действие, стратегии.

Законът за енергията от възобновяеми източници – урежда производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
Какви са целите в Закона за енергийната ефективност:

• спестяване на енергия в размер на 8.325 GWh (гигават/часа) до 2020;

• годишни енергийни спестявания в размер на 1,5% от обема на продажбите на енергия;

• мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5% от общата разгъната

застроена площ (РЗП) на всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация;

• увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;

Националните цели до 2020 г. са подчинени на цялостната стратегия на ЕСТЕ:

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

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

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

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

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

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

2016 г. е 18,8%.Националната цел за енергийна ефективност е 41% намаление на първичната енергийна интензивност (ПЕИ) спрямо ПЕИ през 2005 г. Степента на изпълнение на
целта за периода 2014-2017 г. възлиза на 60,7 %.
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• 10% е делът на енергията от ВЕИ в транспорта и 6% е намалението на интензитета на
парниковите газове (ПГ), което – за 2016 г. е 5,3%.

Национални цели от базова година 2005 до 2030 г.

В ЕСТЕ се изпълнява колективна цел от 43% намаляване на емисиите ПГ до 2030 г. спрямо
нивата им от 2005 г. Усилията за постигане на тази цел се разпределят както следва:

• Европейска схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) → общо намаляване на емисиите ПГ от
източниците в ЕСТЕ с 43% спрямо нивата им от 2005 г.

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

• Националната цел за намаляване на емисиите ПГ за секторите сграден фонд, селско стопанство, управление на отпадъците, транспорт е 0% спрямо нивата от 2005 г. Делът на
енергията от ВЕИ в брутното крайно енергийно потребление е 25%.

• Националната цел за енергийна ефективност е 27% .

Националната цел за междусистемна свързаност е 15%. Освен целите за смекчаване на климата, представени в приложението по-горе са важни целите на адаптация към съществунащите изменения. Налице са песимистични и оптимистични сценарии във връзка с
изменението на климата (Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в
българската икономика от климатичните промени „Околна среда 2007-2013 г.“).
Сценариите за очакваните климатични промени всъщност са процеси на моделирането на
очакваните климатични промени към бъдещи времеви хоризонти, като се използват стандартизирани набори от сценарии. Те осигуряват сравнимост на резултатите от климатичното моделиране и описват възможните траектории на бъдещото развитие на човечеството, които трябва да се вземат предвид на входа на използвания климатичен модел.
Използването на различни сценарии при един и същи модел дава на изхода на модела
различни резултати за очакваните климатични промени. Разработваните досега набори от
сценарии като цяло са възприети с консенсус от международната научна общност: стоят
в основата на публикуваните по различно време оценъчни доклади за изменението на
климата, изготвяни от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).
Как да се „четат“ сценариите?

Тъй като бъдещото развитие на човечеството е непредсказуемо, използваните сценарии
не представляват точни прогнози. Те са субективни предположения за социално-икономическото развитие в глобален и регионален контекст. Следователно резултатите от
климатичното моделиране, базирани на съответните сценарии, не са точни прогнози, а
хипотетични реакции на климатичната система в отговор на оказания върху нея
антропогенен натиск, описан в сценариите.

Поради това в климатичното моделиране вместо понятието „климатична прогноза”, се
използва понятието „климатична проекция” – т. е. подчертава се несигурността в очакваните промени.
Разработени са четири поколения сценарии:

Първият набор от сценарии е създаден за целите на Първия оценъчен доклад на IPCC за
изменението на климата. Тя е създадена за оценяването от науката на риска от глобалното
изменение на климата, предизвикано от техногенни фактори. Орган е на ООН. Този набор
от сценарии SA90 (Scientific Assessment 1990 г.) включва четири сценария (SA90-A, SA90-B,
SA90-C и SA90-D). Практически интерес към тях няма, те имат само историческа стойност.

Вторият набор от сценарии (IPCC Scenarios 1992, IS92) е публикуван от IPCC през 1992 г.
и включва шест сценария, наименувани съответно IS92-A, IS92-B, IS92-C, IS92-D, IS92-E и
IS92-F. Тези сценарии са използвани при изготвянето на Втория оценъчен доклад на IPCC.
Те се основават на предположения за изменението на антропогенните емисии на газове в
атмосферата и възможния им ефект върху бъдещия климат на планетата. Сценариите описват различни комбинации между предполагаеми емисии и очаквани промени в броя на населението, брутния вътрешен продукт, технологиите, добива и консумацията на изкопаеми
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горива и други фактори. Всичките шест сценария са разработени за един и същи времеви
период (от 1985 до 2100 г.), като до 2025 г. времевата стъпка е през 5 години, а след 2025
г. – през 25 години. Сценариите се отнасят както за глобално, така и за регионално ниво.

Третият набор от сценарии е представен в Специалния доклад за емисионните сценарии (Special Report on Emissions Scenarios, SRES). Тези сценарии са предложени през 2000 г. и
са използвани при подготовката на два последователни оценъчни доклада на IPCC – Третия
и четвърти оценъчни доклади (2001 и 2007). Двата доклада са отправна точка през първото
десетилетие на 21. век за голяма част от изследванията на климатичните промени.
В терминологията, използвана при SRES-сценариите, под понятието „сюжетна линия” се
разбира текстово описание на сценарий (или семейство от сценарии), разкриващо главните
характеристики на неговата динамика и връзките му с ключовите движещи сили на развитието на човечеството.

Под понятието „сценарий“ се разбира проекция на възможното бъдеще върху основата на
ясна логика и количествено измерима сюжетна линия.

Дефинирани са четири сюжетни линии, обозначени като A1, A2, B1 и B2. Екипът, създал
SRES-сценариите, е определил четири сюжетни линии, обозначени като A1, A2, B1 и B2,
които описват в глобален мащаб взаимовръзките между движещите сили на емисиите на
парниковите газове и аерозолите, а също и тяхната еволюция през 21. век. Всяка сюжетна
линия представя различни демографски, социални, икономически, технологични и екологични процеси, които се различават във времето. Четирите сюжетни линии комбинират два
набора от противоположни тенденции – между икономическия растеж и състоянието на
околната среда и между процесите на глобализация и процесите на регионализация (фиг.
по-долу, използвана от Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската
икономика от климатичните промени „Околна среда 2007-2013 г.“).
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Трета тема. Средства за живот и климатичен баланс
Опазването на околната среда е практика за защита на природната среда на индивидуално, организационно или правителствено ниво, в полза както на околната среда, така
и на хората. Въпросите на околната среда се решават чрез застъпничество, образование
и активно партниране.
Устойчивостта е ключът за предотвратяване или намаляване на въздействието на екологичните проблеми. Сега има ясни научни доказателства, че човечеството живее неустойчиво и че са необходими безпрецедентни колективни усилия, за да се върне използването на природните ресурси от човека в рамките на устойчиви граници.

По понятни причини климатолозите не могат да осъществяват експерименти върху реалната климатична система, за да идентифицират ролята на определен процес, предизвикващ климатични промени. Поради тази причина те използват компютърно базирани климатични модели за тестване на своите хипотези. Тъй като моделите са само опростени
абстрактни приближения (апроксимации) на сложните реални процеси и явления в климатичната система, резултатите от тях имат вероятностен характер, т.е. те са с някакво ниво
на неопределеност или несигурност. Независимо от това, климатичните модели задълбочават разбирането на най-важните характеристики на климатичната система и за причините
за промените в климата (Goosse, et al., 2010).

Интерактивен тренинг:
Моля използвайте номерация от 1 до 9 при отбелязване на проблеми на климатичния модел
във вашето населено място. (1 – много значими; 2 – определено значими; 3 – значими;
4 – по-скоро значими; 5 – по-скоро незначими; 6 – незначими; 7– по-скоро незначими;
8 – много незначими; 9 – въобще липсват).
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Обществено здраве
Разрастване на градовете
Обезвреждане на отпадъци
Пренаселване
Загуба на биоразнообразие
Замърсяване на въздуха
Замърсяване на водите
Замърсяване на почвите
Обезлесяване
Екосистеми и застрашени видове…
Изменение на климата

Моля, използвайте Приложение № 5 с интерактивни материали по трета тема, което
пояснява същността на климатичните промени в света и в България и формулирайте в постер наложителни спешни действия за опазването на климата и спестяването на енергия.
Най-общо климатичните модели представляват математически репрезентации на климатичната система, разработени на основата на определени физични, биологични и химични закони. Математическият апарат, използван в климатичните модели, е твърде сложен,
поради необходимостта да бъдат интегрирани многобройни и разнообразни параметри за
процеси, състояния, прави и обратни връзки (положителни и отрицателни), изучавани от
различни природни науки (по Goosse, et al., 2010).
Групова моделна презентация:

Моля, подберете от по-долу избраните илюстрации подходящите към тези климатообразуващи фактори, като аргументирате избора си в груповата работа с колегите си. Използвайте в допълнение подкрепящата информация за изменението на климата в България – анализ
и оценка в подкрепящата информация по-долу и в Приложение № 5. Климатичните фактори са:
1. Астрономични фактори: слънчева радиация, радиационен и топлинен баланс на Земята, температура и термичен режим, влага и влагооборот в атмосферата, валежи,
атмосферно налягане, обща атмосферна циркулация (въздушни маси, барични системи и
процесите в тях, ветрове).
2. Геофизични фактори: локални ветрове, релеф, географско положение.

3. Антропогенни фактори: вмешателство на човека в протичането на естествените
природни процеси, тонове течни и твърди горива, а също така стотиците милиони тонове отпадъчни от производството материали, „Градски климат“, неочаквани обрати и
явления.
№1

№2

№3

№4

№5

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Група фактори

Политическа рамка на измененията на климата. Съвместни усилия на правителствата. Човекът ли е основният фактор за промяната на климата?

Подкрепяща информация
През осемдесетте години на 20. век доказателствата за изменението на климата се натрупаха и въпросът беше повдигнат на редица международни конференции по света. Правителствата осъзнаха каква огромна заплаха представлява изменението на климата, както и
необходимостта от действия в тази област. Те също така си дадоха сметка, че за да постигнат
успех трябва да работят съвместно. Изменението на климата е глобален проблем, тъй като,
от една страна, нито една държава няма да остане незасегната от него, а от друга – всички
генерират повече или по-малко парникови газове. Следователно нито една страна не е в
състояние да реши проблема самостоятелно.
Преди всичко причините за климатичните промени се провокират от човека и то в индустриалните държави. Фабриките, заводите, автомобилният транспорт, въздухоплаването,
електричеството, използвано в бита и промишлеността – всичко това е изразходване на
енергия във вид на ток, газ или бензин. Където топлоелектрическите централи преработват въглища или пък се използват горивата бензин или газ, възникват вредните емисии на
въглеродния диоксид, които се освобождават в атмосферата. Този процес се нарича „емисия“.
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Най-големият резултат от използването на енергия са вредните емисии на СО2. Не всички
държави използват еднакво количество енергия като съотношение на СО2 на един жител,
но много индустриални държави се опитват да редуцират своите вредни за климата емисии.
От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към затопляне; през втората половина на 20. век зимите са по-меки.

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

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

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

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

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

значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100
мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични
бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 19912006 г., спрямо същите за базисния период.

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

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

• Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
• Данните от фонологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15
дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне
на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.

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

Основните опасни явления и процеси, свързани с промените в климата, които могат да генерират различна степен на риск за социално-икономическите и природни системи, са:

•
•
•
•
•
•
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екстремно високи температури (горещи вълни);
суша; наводнения;
горски пожари;

повишаване на морското ниво;

повишаване на температурата на повърхностните води;
инвазивни видове и др.

Направеният анализ от изследователи в областта на климатологията и демографията
(http://myclimate.bg/wp-content/uploads/2015/10/climate_change.pdf) показва, че България

ще бъде засегната от климатичните промени до края на века. Проектираните промени в
температурите и валежите, както и свързаните с тях възможни климатични екстремуми в
Петия доклад за оценка на IPCC показват, че в зависимост от използвания сценарий, средната температура на въздуха ще нарасне към 2082-2100 г. спрямо нормата от 1961-1990 г. с 2
до 7 градуса по С. Колебанията в средногодишните валежи са в рамките на 10% и 10-20 %.
Във времевия хоризонт след 2065 г. до края на века се очаква валежите през лятото да намалеят според всички модели до 10-20 %. Анализът на очакваните екстремни климатични явления на базата на използваните температурни и валежни индекси показват, че в страната
ще се увеличава броят и интензивността на сухите и горещи периоди през лятото, сушите и
наводненията ще се проявяват с по-голяма честота, както и проливните валежи и свързаните с тези промени опасни природни явления и процеси. По всички сценарии се очаква средногодишният брой на ледените дни през периода 2013-2035 г. да намалее средно с 5 дни.
Уязвимостта на страната по отношение на експонираността ѝ на въздействие на хидроклиматичния риск е умерена при настоящите условия, но има реални предпоставки тя рязко да
нарасне след 2035 г., като е възможно това да се случи и по-скоро, поради проектираните
въздействия на климатичните промени за нашия регион, както и поради неблагоприятните демографски процеси, които се очаква да се задълбочат в бъдеще.
Изменението на климата има и положителни ефекти: например повишаването на температурата ще позволи отглеждането на ранните земеделски продукти на открито или в оранжерии, като разходите за енергия в тях ще намалеят.
Поради очакваните по-меки зимни периоди ще се спестяват годишно значителни средства
за поддръжка на градската среда, което до известна степен ще компенсира разходите за
технологично усъвършенстване на инфраструктурата.

По-меките зимни условия и очакваните по-дълги безмразови периоди ще увеличат периода
за активно строителство, в т.ч. и за малките и средните предприятия, където липсват определени технологични предимства, които имат големите предприятия.
Климатичните промени в България през лятото биха създали предпоставки за значително
удължаване на туристическия сезон – първоначално в посока пролет и впоследствие в посока на есенните месеци поради повишаване на температурата.
Обобщените резултати от секторните анализи показват, че климатичните промени засягат всички сектори, като за много от тях се отбелязват не само възможните опасни последствия, а и някои нови възможности и благоприятни ефекти. Необходимо да се премине към
адаптиране на секторите към възможните промени в климата, за да се посрещнат предизвикателствата, пред които страната ще бъде изправена в десетилетията в края на века.

В различни представени по-горе форуми България се обявява за приобщена към инициативите за опазването на климата. Тя приема Парижкото международно споразумение за
опазването на климата и се задължава да провежда политика, включително и чрез образованието, за предотвратяването на затоплянето на Земята. Все още обаче тя не е определила
годишен лимит за вредни емисии на СО2, както е възприела например Германия (около 9,6
тона). За съжаление дори и в активно присъстващите с екологично устойчиви политики
европейски държави като нея все още не е постигнато средното интернационално ниво от
4,9 тона на човек. В САЩ например са 19 тона на човек от населението. Другият посочен погоре проблем е за увеличаването на населението на индустриалните градове. В Индия и в
Китай като развиващи се пазари сега се освобождават парникови газове, които като обем
се различават съществено в отношението им спрямо броя на населението – за Индия е 2
тона, а в Китай – 7,6 тона годишна емисия на СО2 на човек. Тъй като в Китай живеят почти
1,4 милиарда, това прави 12 милиарда тона СО2 вредни емисии или една четвърт от общите
вредни емисии в атмосферата на Земята. Ето защо е важно индустриалните и развиващите се държави да променят своите политики в икономиката и стопанството си така, че да
намалят или въобще да не освобождават вредни емисии на СО2. Изсичането на горите има
отношение към селскостопанските насаждения в полза на хората, но с това също се стига до
отрицателни ефекти върху климата. Чрез листата всяко едно дърво поема вредния за климата СО2, превръща го под въздействието на светлината чрез фотосинтезата във въглерод
и го складира за продължителен период в проводящата дървесна тъкан на ствола, на клоните или в кореновата система и го извлича от атмосферата. Дърветата, растенията, заедно
с моретата и почвата са огромни природни резервоари за поемане на СО2 и затова са много
важни за климата на нашата планета. Ако те изчезнат, ще останат много опасните и вредни
емисии в атмосферата, а на Земята ще става все по-топло и по-топло.
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Интерактивен тренинг
Използвайте различни модели за обединяването на снимковия материал със следната информация за възможности при предотвратяването на факторите за вредни климатични изменения.

• Спестяване на електроенергия чрез използване на обществен транспорт и велосипед.
• Намаляване на вредните емисии на СО2 два пъти спрямо количеството преди 1990 г. при
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съблюдаване на политики за производство и дейност за недопускане на СО2 емисии.
• Използване на възобновяеми иновативни енергии – една пета от общата енергия трябва
да се придобива чрез вятъра и слънцето.
• консумацията на енергия трябва да се спестява чрез повишаване на енергийната ефективност.
• През октомври 2014 г. държавните глави на държавите-членки на ЕС приеха нови цели
за климата и енергетиката до 2030 г. Старите три цели трябва да продължат: опазване на
климата, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.
• Емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 г. трябва да бъдат намалени с поне 40%.
• Делът на възобновяемите енергийни източници в Европа трябва да се увеличи до поне
27%.
• Потреблението на енергия трябва да намалее с 27%.

Интерактивен тренинг
SWOT – анализ на институциите по примерни параметри на проектното обучение за
сравняване и споделяне на оценки между партньорите.
Моля да впишете опорни точки за оценки и сравняване – силни и слаби страни (вътрешни
фактори/субекти), възможности и заплахи (външни фактори) по отношение на определените тенденции. По възможност можете да предложите групов признак, според който да
се обедините в екипна работа.
Обединяване на институциите в образователни инициативи
Таблица № 4

Технология на
SWOT – анализа:

Тенденции в
институцията да:

Силни страни

Слаби страни Възможности
Заплахи
Защо има
Защо има
Кои от
Кои от факнегативни
позитивни
партньорите
торите на
пречки в
очаквания в
извън
външната
институцията
институцията
институцията среда ще възви за
ви за тези
ще
препятстват
осъзнаване на
тенденции?
подпомогнат тези тендентенденциите?
тенденциите?
ции?

• признаят заплахата от

изменението на климата
и неговото въздействие
върху хората и околната
среда;

• се споразумеят за една

голяма цел или няколко
малки междинни цели,
така наречените цели за
намаляване на емисиите;

• съобщават какво може
и какво ще направи
всяка институция, за да
постигне целта;

• схванат, че трябва

да се ангажират в
продължение на години
или дори десетилетия
с отделянето на
средства за борба с
измененията на климата
и с конкретни мерки
за намаляване на
емисиите на парникови
газове; отчитат баланса
между изразходваните
средства и възвърнатите
финансови ресурси
във вид на икономии и
промени в поведението
на всички субекти в
институцията.
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Приложение N0 5
Същност на климатичните промени.
• Климатичните промени имат конкретни регионални измерения.
• Наблюдаваните промени в Югоизточна Европа се отнасят и за територията на България.
• Всички региони са засегнати по един или друг начин и влиянието на глобалното затопляне – засяга всички сфери на стопанска дейност.

• Средната температура в региона се е повишила с 1,3˚С от прединдустриалния период до

сега.
• Глобалните и регионални модели за измененията в климата показват, че към края на 21.
век Европа ще е с 2,5-4,0˚С по-топла.
• Такива промени ще подложат на сериозно изпитание почти всички сфери от нашия живот
(World Bank, 2012).
• Продължават да намаляват ареалите с вечно замръзнали почви, както и ледените щитове
на Гренландия, ледовете в Арктика, както и ледниците навсякъде в континента.
• Леденият щит на Гренландия губи по около 250 млн. т. oт масата си всяка година в периода 2005-2009 г.
• Ледниците в Алпите са загубили около 2/3 от обема, който са имали до 1850 г. (IPCC, 2013).

Последиците…

• Тези динамични процеси и промени ще оказват все по-силно влияние върху количеството

и режима на оттока на реките, подхранвани от тях.
• Вече се наблюдават промени в ареалите на разпространение на растителни и животински видове, промени в продължителността на вегетационния период и фенофазите при
растенията и възниква въпросът дали екосистемите ще имат време да се адаптират към
подобни или по-бързи и интензивни промени.
• Въпреки че нараства вегетационният период в повечето региони на континента, не навсякъде това ще има очакваният благоприятен ефект върху добивите, защото този процес ще е съпроводен от по-продължителни периоди на горещи вълни, засушаване и суши,
особено в страните от Централна и Южна Европа.
• Евентуалният положителен ефект от намаляването на разходите за енергия за отопление
ще се неутрализира от нарастването на необходимата енергия за охлаждане.
• Нарастват щетите от екстремни хидро-климатични явления като наводнения, извънредно високи температури, бури, предизвикани от извънтропични циклони в северните части на континента, суши, градушки и др.

Необходими са спешни действия:

• проучвания и създаване на все-по съвършени и детайлни модели;
• реалистични сценарии;
• работещи стратегии на глобално ниво;
• конкретни мерки за адаптация (не за „борба“);
• мерки за смекчаване на последиците.
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По-долу са представени модели с обратна връзка върху климатичната система. Вижда се
през различните периоди евентуалното прогнозиране на затоплянето на климата на планетата. Когато говорим за възможните промени на климата в следващите 100-200 г. за разлика от прогнозата на времето, се разглеждат различни климатични сценарии, които се
базират на различни модели. Повечето модели включват като фактор и човешката дейност.

Много от процесите, които съществуват в природата, все още не фигурират в тези модели. Не е ясно какво е влиянието на облачните системи върху парниковия ефект. Математичните модели на климата, които се използват и за симулиране на очакваното изменение
на климата през 21. век, се нуждаят от сценарии на бъдещите емисии парникови газове и
аерозоли в атмосферата. Най-общо казано, температурите се покачват равномерно, но валежите намаляват, главно в югоизточната част на страната. В планините се запазват като
количество, но поради повишаване на температурите през зимата, запасите във форма на
сняг ще намалеят.
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Четвърта тема. Енергия и преживяване
За да спрем негативните климатични промени, трябва да сме активни. Трябва да поставим
начало, трябва да търсим нови идеи. Това означава – да сме инициативни. Какви преживявания съпътстват тази наша активност? Преживяванията на подрастващите са съществена част от насочеността, която е свързана със стратегиите в образованието. Известно е, че
емоциите, чувствата, оценките, самооценките се изявяват при динамични преходи между
индивидуалности и групи3. В този смисъл преживяването на всеки един ученик може да
бъде стимул за реализиране на самостоятелна идея, предложение, както и такива на отделни класове, общности – общи проекти, училищни програми.

Подходящи форми за мотивиране и стимулирането на позитивни преживявания са: екскурзии и разходки до екологично чисти био-производства, демонстрационни посещения на
ферми, включване в прибиране на реколта от биологичното земеделие, на „авантюристични“ дни или на „приключенски“ пазари и др., от които може да се преживее „вкусът“ на
селски чист въздух и да се опознае биологичното земеделие и неговите продукти.

Интерактивен тренинг

Какви преживявания придружават възприемането и осъзнаването на необходимостта да
се опази климата – в дома, в училището, в града/селото, в общността? За да се вникне в
тях и те да се представят кодирано в моделни презентации може да се използват отново
различни тренинги.

Използването на визуалната и текстова информация ви дава възможност да се идентифицирате с роли, предполагащи вживяването в примери на поведение при опазването на
климата и при разрешаването на противоречия, съпътствани от преживявания.
Оградете емотикона
, който съответства на чувствата, които изпитвате. Можете да
използвате и
като липсваща индикация или да съчетаете и двата, ако се затруднявате
в определянето на полюсните чувства
Визуалната информация, може да се обогатява чрез добавяне на снимков материал от презентациите в обучителния пакет.
Преживейте съвместно в училищната общност културна проява – включете се в артистични прояви на пеене, музициране, театрални игри, изобразителни игри, проектна дейност на
оформление на постер. Културата дава енергия на хората и води до възникване на нещо
прекрасно.

3

Стоянова, М., Образование в устойчиво развитие и природонаучни компетенции в детската градина, сп. Педагогика, 1/2020, АзБуки, София, с. 50 – с. 63.
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Всеки може да допринесе за опазването на климата. Вие също. При около десет тона на глава
от населението на година германците произвеждат средно шест пъти повече CO2 отколкото
един индиец. Ако всички намалим личния си баланс на CO2 с няколко тона, вече е спечелено
много. Събрали сме много практически и прости съвети за пестене на енергия. Резултатът:
избягването на CO2 не само помага на климата, но и защитава вашия портфейл.
Таблица № 5

№

Идеи

1 Купете
електрически
уреди от
класове А + до
А +++

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Когато купувате хладилници, перални машини и
други електрически уреди, обърнете внимание на
класовете на ефективност от A до G. Не използвайте
уреди от класове G до A и купувайте само A + до A
+++.
Пример: Ако замените стария си хладилник с клас
на енергийна ефективност В с уред от клас А +++, ще
спестите 160 килограма CO2 и 135 лв. годишно.
2 Изключете
Дайте на себе си и на екраните на лаптопите и на
компютърните устройства „почивка“. Просто ги
всички
изключете правилно – монитора на компютъра,
електрически
уреди напълно когато обядвате и на телевизора, когато си лягате.
Защото „режимът на готовност“ изразходва
вместо да
електрически ток и струва пари. След употреба
запазвате
изключете зарядните устройства от контакта. С
„режим на
превключващите се ленти от разклонители за
готовност“.
захранване можете да изключите тока от всички
свързани устройства с едно натискане на бутон.
Пример: това ще ви спести около 173 лв. и 220
килограма CO2 (годишна стойност за 5 устройства с
мощност от 10 W всяка).
Мислейки за екрана: намалете яркостта на екрана на
компютъра за по-дълъг живот на вашето устройство
и икономия на енергия. Много от съвременните
телевизори са много ярки. Намалете яркостта и
спестете електроенергия.
3 Гответе с капак. Готвенето с капак изразходва една трета по-малко
енергия, отколкото без капак. Винаги избирайте
съда, в който готвите, да съответства на размера на
плота/котлона.
Пример: спестявате около 82 лв. и 100 килограма
въглероден диоксид годишно, ако използвате капака
на съда за пет операции готвене седмично.
4 Загрейте водата Предимствата на електрическата кана вместо печка
в електрическа за загряването на вода.
кана/
Дали за чай, или за приготвяне на паста – затопляйте
електрически
водата в електрическата кана. Тя е по-бърза и
чайник вместо
използва по-малко енергия от плота на печката.
на котлона.
Пример: ако кипвате литър вода всеки ден, ще
спестите 71 лв. или 90 кг CO2 годишно.
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№

Идеи

5 Идеална
температура
за хладилник 6
до 7 градуса и
фризери до -18
градуса.

6 Перете дрехите
на 40 вместо
на 60 градуса и
не използвайте
сушилня, а
простирайте
навън.

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство
Храната се охлажда най-добре на 6 до 7 градуса.
За фризера (който е най-добре да се използва в
избата в къща или жилищен блок) е подходящо да се
използва пределна температура от минус 18 градуса.
Поставете хладилника и фризера там, където е
по-студено в помещение на апартамента ви: не до
радиатора, печката или съдомиялната машина.
Пример: ако оставите хладилника да се охлади до
максимум 7 градуса по Целзий, ще спестите около
20 килограма CO2 и 20 лева на година в сравнение с
охлаждането до 5 градуса по Целзий.
Също така преместете леко хладилника от стената,
за да може компресорът да работи добре. Поставете
по-малко количество продукти в горната част на
хладилника, за да функционира на топлината при
придвижването си нагоре.
Тъй като въздухът е много лош топлоносител,
пълният хладилник консумира по-малко енергия.
Редовно размразявайте хладилника или фризера
си (ако не са саморазмразяващи се). Това намалява
консумацията на енергия – редовното размразяване
спестява от 15 до 45% електроенергия.
Перете на по-кратка програма и за строги икономии.
И само, когато машината е пълна с дрехи.
Съвременните перилни препарати правят
предпрането и допълнителното изплакване излишни.
Перете при 40 вместо 60 градуса и не използвайте
сушилнята. Вашето пране обича свежия въздух на
открито.
Трябва да опитате еко-програмите на пералната
машина и да откриете дългосрочни ползи. Това
спестява вода, електричество и предпазва прането
ви. Предварително предпране е необходимо само
в най-редките случаи. Пример: със 160 пранета
годишно с 40 вместо 60 градуса и без предпране и
изсушаване, можете да избегнете 250 килограма CO2.
Спестени пари: около 200 лв. Не перете по-често от
необходимото – понякога е достатъчно да проветрите
дрехите си.
Сортирайте прането според степента на замърсяване.
Перете силно замърсено пране само при високи
температури или с особено интензивни програми.
Ако третирате отделните петна преди прането,
може също да изберете програма, ориентирана към
ресурсите, за по-тежко замърсяване.
Бележки за използването на сушилня:
центрофугирайте прането си в пералната машина
преди ползването на сушилня – спестявайки
електричество и опазвайки околната среда, вие
спестявате енергия.
Може да изсушите прането си през лятото на балкона
или в градината на къщата. Използвайте сушилнята
само, когато наистина бельото и завивките трябва да
бъдат веднага използвани и не може да чакате повече,
за да изсъхнат.

Преживяване
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№

Идеи

7 Напълно
заредена
съдомиялна
машина и
използване на
икономичен
режим.

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Съдомиялната машина трябва да бъде напълно
заредена. Икономичните съдомиялни машини
са не само големи кухненски приспособления,
но и изискват по-малко вода от изплакването на
ръка. Заредете машината възможно най-пълно и
преминете към програмата за строги икономии. Не
изплаквайте съдовете по време на това.
Пример: спестяване на 160 килограма CO2 и 64 лв.
годишно вместо ръчно миене при използването
на 160 пускания на съдомиялната на икономичен
режим.
8 Проветрете
Превключете на резба в трета позиция вентила на
„шоково“ вместо парното. Предпазете се от главоболие и изстиване
на крайниците чрез проветряване и изхвърляне
да използвате
продължително на вредния СО2 от стаята. Вместо да накланяте
въздушно
прозорците с часове, трябва да проветрявате шоково
постъпление на на всеки два до три часа. Няколко минути широко
свеж въздух чрез отворени прозорци са достатъчни за обмяна на
наклонен отвор въздуха и освежаването на температурата в стаята.
на прозореца.
Пример: с този метод ще спестите 610 килограма
СО2 или 340 лв. годишно в сравнение с проветряване
с постоянно накланящи се прозорци при студени
външни температури.

9 Леко намалете
температурата
в жилището
като поставяте
непроменено
вентила на
позиция 3.

10 Рециклирайте
рециклируемите
отпадъци и ги
изхвърлете в
правилните
контейнери.
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Ако понижите температурата в хола си само с една
степен, пестите от пет до десет процента топлинна
енергия и по този начин много пари. Приятен
климат на живот се постига в горната половина на
помещението, откъдето вие го използвате за дишане,
а облеклото също ще ви помогне да изпитате това,
ако го осигурите в подходящ вид върху долните
крайници и в областта на кръста.
Пример: намалете температурата, както е описано,
спестете 450 килограма CO2 и 240 лв. годишно!
Рециклирайте рециклируемите материали и ги
поставете в правилните контейнери: хартия в
контейнера за хартиени отпадъци, отпадъчно
стъкло в стъкления контейнер, пластмаса в жълтата
торба. Металите принадлежат към центъра за
рециклиране.

Пример: въпреки че няма да спестите пари, ще може
да избегнете 100 килограма CO2 годишно за всеки
100 килограма отпадъчна хартия, стъкло и пластмаса
и 1 килограм алуминий.
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№

Идеи

11 Оставете косата
да изсъхне на
въздух, вместо
да използвате
сешоар.

Полза за климата при стойности за четиричленно
семейство

Спестете електричество в банята.
Устройство, което консумира много електричество
в банята, е сешоарът. Използвайте го възможно
най-малко. През лятото косата може да се изсуши от
топлия въздух и от слънцето.
Ако имате електрическа четка за зъби със станция за
зареждане, поставете четката за зъби в отделението
около веднъж седмично. По-малко енергия
консумира само традиционна четка за зъби.
Много шкафове за баня имат мощни халогенни
прожектори. Ако не се нуждаете от ярка светлина,
осигурете нормалното осветление на помещението
с енергоспестяващи лампи. Най-добре е да замените
халогенните прожектори с LED продукти при
следващия дефект. Те имат по-дълъг период на
живот, работят много по-ефективно и сега са
достъпни във всички магазини за електроуреди и
магазини за хардуер.
Не използвайте вентилатор с горещ въздух, за да
премахвате влагата от банята си. Прост „домашен
абсорбатор“ помага: напълнете няколко чаши до
височина от пет сантиметра със сол. Разпределете ги
в цялата баня. Солта отстранява влагата от въздуха.
През следващите няколко дни, чашите се пълнят с
вода, докато последният кристал от сол се разтвори
в него. Изсипете водата в канализацията и след това
напълнете чашите със сол, за да започнете процеса
от самото начало. Също така е важно да проветрите
помещението добре.
12 11 мерки за
Около 33 препоръки и конкретни техники за
идеи, които да се спестяване на енергия и финанси.
трансформират Изчисляването на консумацията на енергия става
в поведението.
на основа на данните за еврото в Германия, които се
базират на средната цена от 0,27 евро за киловатчас
(варира от доставчика на електроенергия). За всеки
киловатчас консумирана електроенергия около 600
грама въглероден диоксид (CO2) се разпространява
във въздуха. Ето защо за България цялата
информация е приблизителна.
Приносът към емисиите, свързани с климата,
винаги се отнася до килограми еквиваленти на CO2
(включително CO2, CH4, N2O). Емисионните фактори
съответстват на текущите стойности в калкулатора
на CO2 и включват емисии в производството,
доставката и преобразуването на енергийния
източник.
Сумата от отбелязаните средства (не всички
икономии са представени) възлиза на 720 евро
икономии, което е за година 1404 лв. (1 евро-1,95 лв.
приблизително).

Преживяване
в дискусия

Забележка: Може да набележите подобна таблица с идеи за спестяването на енергия и
средства в училището с помощта на учениците и техните родители.
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Провеждане на празници и преживяването на климата като културна промяна
Задаването на празник в телевизионните коментари, телевизионни сериали, илюстрации от книги за деца,
литературно произведение от тема в
учебни помагала, свързана с празници, могат да бъдат използвани като
наименование на ученическо презентиране, особено в първи и във втори
клас по времето на форум в училището за Деня на земята и др. или чрез образователна анимация в конкретния
клас. И разбира се, всеки от учениците
може да се включи с идеи от изразяване на гледна точка и включване в игри
по посока на допълването на постери
за празничната обстановка в коридорите или във фоайетата на училището.

• Посрещането на есента, на богат-

ството на реколтата, зимните игри
и коледни изненади, новогодишните карнавали, великденските и пролетни празници ‒
всичко, свързано със символичната природа е много подходящо в тази посока. Ето конкретни възможности, за да сте сигурни, че сте добре подготвени за всички предстоящи
събития:
• За карнавалния сезон и настъпването на пролетта: за да запазите емоцията и превъплъщението на пирати, малки лъвове, феи и джуджета под контрол, използвайте музика и
танц, оформете забавен кръг и поканете всички да се присъединят.
• Добре дошли са през съответния празник в сезона преди настъпването на новата година
елементите на символичната природа, които предварително може да обмислите как да ги
осигурите с учениците. Могат да се използват, есенни листа, житни треви, елхови и борови клончета, вечно зелени растящи храсти с техните плодове, късните есенни цветя и др.
плодове от вечнозелени храсти. Нека учениците обсъдят как да не вредят на природата,
но да преживеят присъствието ѝ по време на празниците.
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• Използването на класическа музика, осо-

бено подходяща за сезонните промени,
може да придружи атрактивни игри: Лазаруването на момичетата с венчета и с
букетчета и наричания е възможна фолклорна „игра за отгатване“ - кое венче на
коя мома е, кое букетче от какви цветя е
свито, при какви природни местности и
условия се развива, какви са грижите за
него от човека и пр. За момчетата се акцентира върху техните качества, които
демонстрират на празника в игри за надскачане, прескачане на огньове за Сирни
Заговезни – кой докъде ще скочи, коя
мома му е сложила „пръчка за нишан“ на
неговия скок и така предполага какви качества притежава, как може да променя
терена за спорт, без да вреди на природата (обособяването на игрище с размери чрез знаци и подръчни материали в
природна местност др. Изненадайте учениците с игри за откриване на подаръци
сред поляната, яйца и др. по време на Великден.
• Нека учениците създадат уютен дом на
индианци от текстил, кашони, други подръчни материали или да построят иглу/пещера
от столове и якета/палта.
• И още много други неща: можете също така да включите кръгов танц, наподобяващ въртенето на перките на вятърната мелница, или да имитирате истории на планинското пеене,
сънуване и изследване. Какво по-добро от това Вие като учител с подходящ инструмент
(акордеон, хармоника, китара, дайре) да съпровождате пътуването на учениците в имитационни игри - на мечката до нейното леговище, на мишката и на жабата в конкретни
природни местности. Така по творчески начин можете да подчините музикалните преживявания на концепциите за използването на укрития за ниши за презимуване.
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Пета тема. Здраве и изхранване, хранителни навици,
средства за живот и баланс в климата
Как трябва да се грижим така, че да се храним здравословно, как можем да осигуряваме прехраната си и къде може да се научи за връзката на всичко това с климата? Какво е двойно
плюс? Инициативата дава възможност на хората с различни доходи да дадат своя принос
към енергийната и климатична стратегия на населеното място, като в същото време подобрят финансовото си състояние и качеството на живот. Големи количества храна се губят,
т.е. те се изхвърлят, въпреки че са годни за консумация, или се развалят ненужно, например,
защото се купува прекалено много. Например, само в частни домакинства в Германия сумата възлиза на 6,7 милиона тона годишно. Това са две пакетирани колички за пазаруване на
човек, около 82 килограма (нека също се обсъдят инициативи за икономиите на неизползвана храна и кого са спасили учениците от глад през седмицата).

Опазването на климата и продоволствената сигурност са тясно свързани процеси. Дори в
световен мащаб храненето е значителен източник на емисии на парникови газове. Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) заявява, че само животните отделят тор,
който отделя вредни газове, представляващи 14,5% от световните емисии. ФАО предупреждава, че общите емисии в селското стопанство са се удвоили през последните 50 години и
продължават да нарастват.
Глобалната перспектива ясно показва, че изменението на климата, производството на храни и бедността са взаимосвързани. В допълнение към въглеродния диоксид (CO2) в селското стопанство се отделят и други парникови газове, най-вече метан (CH4) и азотен оксид
(N2O). Метанът е 25 пъти по-благоприятен за климата от въглеродния диоксид и 298 пъти
повече от азотния оксид за един среден период от сто години.
Метанът (CH4) се възпроизвежда в резултат на животновъдството. Той се отделя по време
на храносмилателния процес на преживни животни (говеда и овце). Освен това, метанът се
произвежда по време на съхранението на оборския тор и се освобождава най-накрая и при
разпръскването му по полетата. Най-големи количества метан се произвеждат при отглеждане на млечни крави.

Азотният оксид (N2O) идва главно от селскостопански торове, по-специално от минерални
азотни торове. Азотните оксиди (NOX) също се освобождават. Те са важни и за климата, тъй
като участват в образуването на вредни за климата газове.
Обработването на почвите също води да освобождаването на парникови газове. Особено
когато влажни зони и тресавища се използват за земеделие или пасища се превръщат в
обработваема земя.

В зависимост от управлението на селското стопанство обаче CO2 може да се съхранява и в
почвата. Например CO2 е обвързан с използването на пасища. Ако пасищата са иновирани и
се използват като поле, CO2 се освобождава.
Как се определя климатичният баланс на храната?

В зависимост от продукта, стъпките от производството до консумацията могат да бъдат
много различни. Следователно, причинените от това емисии също съществено се различават. За да може да се оцени тежестта на отделните продукти, трябва да се вземат предвид
всички стъпки от производството до потреблението им. Често хората говорят за жизнения
цикъл; в икономиката – за етапите на верижната стойност.

Резултатът често се нарича „СО2-следа“ или „въглероден отпечатък“. Много публикации
включват и понятието в климатичния баланс. Тъй като продуктите и техният жизнен цикъл са много разнообразни, при оценката за влиянието им върху климатичния баланс трябва да се направят много предположения.
Следователно резултатите от такива проучвания в публикувани студии понякога се различават и трудно се сравняват. Като цяло растителните храни причиняват по-малко вредни
парникови газове, отколкото животинските храни (вж. таблицата по-долу). Освен емисиите
от храносмилането на животните към животинския тор и суспензиите в оборите, трябва да
се добави и култивирането на фуражи, с които те се хранят.
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Делът на емисиите на парникови газове, резултат от транспортирането на хранителните
стоки може да се различава в широки граници. Транспортите в Германия обикновено се
извършват с камион и са по-малко вредни в сравнение с други средства по пътя към потреблението. От друга страна, храните, внасяни от чужбина в Германия, причиняват високи
емисии. Транспортните средства играят решаваща роля тук.
Изключително високи емисии се получават при транспортиране на хранителни стоки със
самолет. Те могат да бъдат 170 пъти по-високи на килограм храна за разлика от тези хранителни стоки, които се транспортират чрез воден транспорт. Но тъй като пътищата често са
дълги, корабните превози също причиняват големи емисии.

Може ли да има „интелигентно селско стопанство в областта на климата“. То налага промени в двете взаимосвързани области:

• намаляване възможно най-много на емисиите на парникови газове,
• осигуряване едновременно с това на снабдяване с храна.

Това означава, че селското стопанство трябва да се адаптира към последствията от изменението на климата и да стане устойчиво.

Възможности за намаляване на емисиите на парникови газове от селското
стопанство
Таблица № 6

Възможности за намаляване на
емисиите

Ключови
понятия

Успешно /
възможно
приложение
в населеното
място

Неуспешно/
невъзможно
приложение в
населеното място

Подобряване на ефективността на
азотното торене;
използване на животински тор и
оборски суспензии в инсталации
за биогаз;
подобряване на храненето и
здравето на животните;
задържане/съхраняване на
блатата и пасищата;

заменяне на изкопаемите горива с
възобновяеми енергийни източници;
купуване регионални и сезонни
храни, за предпочитане;
консумиране животински
продукти – пиле и колбаси;

закупуване храни, превозени с
екологосъобразни транспортни
средства;

избягване на ненужни, дълги
пътувания с личен автомобил за
пазаруване;
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Потребителите могат да демонстрират значителен принос чрез съзнателно здравословно
хранене и пазарно поведение, отразени като възможности в таблицата.

Може ли да има „интелигентно селско стопанство в областта на климата“. То налага промени в двете взаимосвързани области:

• намаляване възможно най-много на емисиите на парникови газове,
• осигуряване едновременно с това на снабдяване с храна.

Това означава, че селското стопанство трябва да се адаптира към последствията от изменението на климата и да стане устойчиво.

Възможности за намаляване на емисиите на парникови газове от селското
стопанство
Таблица № 7

Възможности за намаляване на емисиите

• подобряване на ефективността на азотното торене

• използване на животински тор и оборски суспензии в инсталации за биогаз

• подобряване на храненето и здравето на живот-

Ключови понятия

инсталации за биогаз

ните

• задържане/съхраняване на блатата и пасищата

• заменяне на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници

възобновяеми енергийни източници

Потребителите могат демонстрират значителен принос чрез съзнателно здравословно хранене и пазарно поведение, отразени като възможности в таблицата.

Възможности за намаляване на емисиите чрез поведението на човека и
ключови понятия
Таблица № 8

Възможности за намаляване на емисиите

• купуване на регионални и сезонни храни, за
предпочитане

• консумиране на животински продукти – пиле и

Ключови понятия
регионални храни

колбаси

• купуване на биологични храни

• избягване на безразборно потребителство и рециклиране (компостирате) на отпадъците

• закупуване на храни, превозени с екологосъо-

компостиране

бразни транспортни средства

• избягване на ненужни, дълги пътувания с личен
автомобил за пазаруване
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Групова работа
Моля да изберете ключови понятия, които имат отношение към таблиците, представени
по-горе и да мотивирате избора си: природа, стопанство, биоразнообразие, производство,
климат, здраве, вредни емисии, предимства, застрашаване, домакинство, продукция, храни,
консумация, публикации, изследвания, транспорт, път, устойчивост, живот.
Опитайте да изберете чрез групова дискусия областите, които отразяват тези понятия
в мрежова схема. Подредете ги от номер 1 нататък, като започнете от най-важните: политика(...), биология(...), химия(...), физика(...), география(...), транспорт(...), хигиена(...), екология(...), климатология(...), педагогика(...), методика на обучението(...), психология(...), философия(...), религия(...), анатомия(...), хигиена(...), икономика(...), стопанство(...).
Бихте ли споделили добра практика по работа в лаборатории и елементарни опити във
връзка с компостирането и грижи по отглеждането на растения? Запознайте колегите с
наторяването/компостирането.

Приложение N0 6
Таблица: СО2 в килограми еквивалент на килограм на култури и животински продукти
в селското стопанство
Продукт

Характеристика

Картофи

сурови

Зеленчуци

Въглероден диоксид,
еквивалентен в кг.

сурови

Домати

0,1

0,2

сурови

Пресни

0,3

плодове

Черен хляб

0,4

изпечен

Краве мляко

0,7

опаковка

Месо от домашни птици

0,8 до 2,4

опаковка

Яйца, от свободни кокошки

от 1,6 до 4,6

опаковка

Ориз

2,7

опаковка

Свинско

2,9

тренажирано

Говеждо

3,1 до 3,3

тренажирано

Сирене
Масло

Източник: Съвет на експертите по околна среда, 2012

от 7 до 28

опаковка

8,5

опаковка
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По въздух се разпространяват бързо развалящи се стоки, например риба, екзотични плодове или ягоди през зимата.

Отделните фактори могат да обърнат въглеродния отпечатък с главата надолу. Методът
на култивиране и производство на храните също влияе върху баланса на CO2. Продуктите,
придобивани по биологичен начин, произвеждат по-малко емисии на парникови газове в
сравнение с конвенционалните продукти (вж. таблицата по-долу).
Таблица: CO2 еквиваленти в килограми на килограм продукт според метода на производство
Храни

Традиционно

Екологично

Мляко

0,94

0,88

Пресни зеленчуци
Домати
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Телешки

0,15

0,34

13,31

0,13
0,23

11,37

В някои случаи разликите са малки и оценката на „въглеродния отпечатък“ е трудна. Например Федералната агенция по околна среда на Република Германия сравнява консумацията на енергия по отглеждането на регионални ябълки и тази от производството на вносни
ябълки от Нова Зеландия. Съответно, консумацията на енергия за вносни ябълки е значително по-висока. Сравнението също така показва, че пътят на закупуване на продукцията от
потребителя или пътят на потребителя е един от най-големите фактори за вредата върху
климата както във вноса, така и в производството на регионалните ябълки. Пътуването до
фермата с плодове в района с кола може да подкопае ползите от производства на регионалните ябълки.
Друг пример са доматите. В Германия доматите на полето узряват само от средата на юни
до средата на октомври. Доматите се внасят извън сезона, а някои се отглеждат в отопляеми оранжерии. Емисиите на CO2 за домати от оранжерията са много пъти по-големи от
тези за внос на домати.
Какви решения има?

Храненето е в многоаспектни гледни точки специализирана област, когато става въпрос за
опазване на климата. Емисиите на парникови газове са тясно свързани с консумацията на
потребителите и хранителните навици. За разлика от други области, те трудно могат да
бъдат повлияни от технически мерки и правни разпоредби. Така емисиите от селското стопанство не могат да бъдат напълно избегнати.

Приложение N0 7
Компостиране и училищна градинка
Първи вариант:

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

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

Втори вариант:

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

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

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

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

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

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

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

• Грижата за насажденията ще даде възможност на участниците да придобият навици за

здравословен живот, близък до природата, за споделяне на плодовете на труда с останалите, за осъзнаване на връзката между усилия и резултат и ще насърчи приемствеността
със следващите класове.

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

хранене на участниците! Отделете време всеки участник да попълни въпросник за своя
екологичен отпечатък.

• Получените резултати ще бъдат чудесна отправна точка за всички дейности и дискусии
впоследствие.

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

Втори вариант:

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

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

• Засадете избраните семена. Подходящи са моркови, тиквички, краставици, репички, марули, лук, различни подправки. Ако искате да имате домати или чери домати, ще трябва да си направите разсад или да вземете такъв от свои близки за първата година. От
качествата на семената и посадъчния материал зависи много дали зеленчуците ще се
развият добре. Затова трябва много да се внимава при снабдяване със семена или разсад.
Ако семената са заразени с болести и неприятели, резултатите няма да са добри. Необходимо е правилно редуване на културите в едно хармонично съжителство, за да не се изтощава почвата. Освен това при определено подреждане и комбиниране на растенията,
рискът от вредители е по-малък.
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Шеста тема. Запознавам се с възобновяеми ресурси и
зелени енергии
Енергията от силата на вятъра, както и от биомасата, играят важна роля при глобалното
осигуряване на енергийни източници. Подпомагат се проекти за възобновяеми енергии и
интегритет на околните природни енергии – слънчеви батерии и др. Възобновяем ресурс
е органичен природен източник, който може да се възстановява пропорционално на изразходваното количество с течение на времето, или чрез биологична репродукция, или чрез
друг естествено протичащ процес. Възобновяемите ресурси са част от земната естествена
среда и най-големият компонент от нейната екосфера. Положителната оценка на жизнения
цикъл е ключов индикатор за устойчивостта на ресурса.
Определения на възобновяеми ресурси могат да бъдат селскостопанските продукции, в
смисъла на устойчивото развитие и до определена степен водните ресурси. Пол Вайс определя възобновяемите ресурси по следния начин: „Целият комплекс от живи организми,
които осигуряват на човека храна, влакна, лекарства и др. ...“ Терминът обаче не се отнася за
метали, минерали и изкопаеми горива. Макар че енергията сама по себе си не се консумира,
някои включват в рамките на определението и предоставянето на енергия от възобновяеми източници като слънчевата и геотермалната енергия и вятърните електроцентрали.
Природните ресурси се срещат естествено в околната среда, която е сравнително непокътната от човечеството, в естествена форма. Природните ресурси често се характеризират с
голямо биоразнообразие, съществуващо в различни екосистеми. Сред природните ресурси
са земята, въздухът, водата, храната, минералите, материалите, растенията, животните и
металите. Съществуват различни методи за класификация на природните ресурси. Може
би две от най-популярните класификации са в зависимост от техния произход и в зависимост от тяхната възобновяемост.
Възобновяемостта е широко дискутирана тема и много природни ресурси могат да бъдат
категоризирани като възобновяеми или невъзобновяеми:

• Възобновяеми ресурси са тези, които могат да бъдат заменяни естествено. Някои от

тези ресурси, като слънчевата светлина, водата, въздуха, вятъра и т.н., са постоянно
на разположение и тяхното количество не се влияе чувствително от потреблението
от човека. Все пак много от възобновяемите източници нямат такава бърза степен на
възстановяване и тези ресурси са податливи на изчерпване от прекомерна употреба.
Ресурсите от гледна точка на човешката употреба се класифицират като възобновяеми
само дотогава, докато скоростта на заменяне/възстановяване надвишава тази на скоростта на потреблението.

• Невъзстановими ресурси са ресурси, които се формират изключително бавно и, кои-

то не се образуват естествено в околната среда. Минералите са най-разпространеният
ресурс, включен в тази категория. От гледна точка на човека, ресурсите са невъзобновяеми, когато скоростта им на консумация надвишава скоростта на заменяне/възстановяване; добър пример за това са изкопаемите горива, които са в тази категория,
тъй като скоростта им на формиране е изключително бавна (потенциално милиони
години) и следователно се счита, че не могат да бъдат възстановени. Някои ресурси се
изчерпват по естествен път, без човешка намеса. Най-забележителен пример за такива
ресурси са радиоактивните елементи, какъвто е уранът, който естествено се разпада до
тежки метали. Някои от невъзобновяемите ресурси като металните минерали могат да
бъдат повторно използвани чрез тяхното рециклиране, но други каквито са въглищата
и петролът, не могат да се рециклират.

Други класификации разделят природните ресурси според етапа им на развитие (на потенциални и актуални) или спрямо тяхната наличност (на неизчерпаеми и изчерпаеми).
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Класификация на природните ресурси:

• според възможността да се възстановяват: възобновяеми и невъзобновяеми;
• според естествените си признаци енергийни, климатични, минерални, водни, поземлени, биологични и други.

Интерактивен тренинг

Съвременни технологии за съхранение на енергия от възобновяеми източници
Моля да изберете дума за обозначаването на всяка снимка и после да я свържете с текст,
изписан в таблицата по-долу.

Интерактивен тренинг
Коментирайте степента на модернизиране на енергийната ефективност във вашата институция. Какви енергийни източници използвате? Към какви бихте могли да се ориентирате? Какви са тенденциите за използването на ВЕИ?

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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Седма тема. Климатът изяжда –
вредни навици за консумация и бит
Това, което може да се направи за намаляването на силата на отрицателните промени, е
осъзнатото преодоляване на консумативността, намаляване на вредното влияние на въглеродния двуокис в битовото потребление. Бяха разгледани тенденции за редуцирането на
СО2, като се систематизираха препоръки, които са важни за живота на човека при намаляването на неговото вредно влияние.

Интерактивен тренинг

1. Моля да използвате илюстрациите като примери за отделни храни, за да определите как
стъпките на производство и консумация на храна са свързани с въглеродния отпечатък на
продуктите.
2. Подгответе в групов проект работни листове с информация за отглеждането, транспорта и типичните модели на потребление или диета в Таблица № 10. Обсъдете в екипи с вашите колеги, участващи в проекта, по време на обучителните теми решения за използването
им без вреда върху климата.
3. Определете кои важни компетенции се изграждат у вас, които вие ще се опитате да подготвите по тази тема и в институцията чрез ЗИ или ЗИП с учениците за предотвратяването на вредните влияния на хората върху климата чрез балансираното производство и потребление на храните. Използвайте отметка (+) там, където вие смятате, че е възможно.
Таблица № 10

Информация
Снимка №

Отглеждане
– местно или
чрез внос

Транспортиране във варианти

Типично меню
или диета

№ 1 Ягоди

№ 2 Зърнени култури

№ 3 Зеленчуци – чушки, домати,
краставици, картофи, тиквички,
свежа салата, брюкселско зеле
№ 3 Плодове – ябълки, банани

Интерактивен тренинг

Какви фактори влияят на емисиите на парникови газове, причинени от храна ‒ така
нареченият въглероден отпечатък на храната?
Възможно заглавие за груповата дискусия е: Как моята храна е свързана с изменението
на климата?
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Обучаемите е подходящо да работят в групи въз основа на примери за отделни храни, тъй
като етапите на производство на храни са свързани с въглеродния отпечатък на продуктите.
Обучаемите получават задачи:

• да създадат скица на жизнения цикъл на продуктите, които най-много употребяват в
храненето си.

• да сравнят и оценят значението на избраните храни в групата за климата.

След това групите представят резултатите си за общо обсъждане.

Водещият на всеки един екип насърчава обучаемите да направят предложения за две „менюта“ въз основа на извлечените от предходните теми поуки:

• една, свързана с особено ниски емисии;
• една, свързана с особено високи нива на емисии.

Отбелязва се приносът на всички, за да се видят разликите, например върху два или повече постера с меню закуска, обед, вечеря. Следните проблеми трябва да бъдат разгледани в
дискусията на цялата група:

Какви предимства и недостатъци могат да имат „менютата“ от гледна точка на потребителите?
Възможни недостатъци са например:

• някои храни не отговарят на вашите лични предпочитания;
• регионалните плодове и зеленчуци не се предлагат по всяко време;
• регионалните храни се намират трудно в супермаркетите.

Възможни предимства:

• благоприятното за климата здравословно хранене е с висок процент растителни храни,
то е по-здравословно от много богатите на месо менюта.

• в допълнение към опазването на климата, биологичните храни имат и други ползи за
околната среда и хуманното отношение към животните.

» Как могат да бъдат компенсирани възможните недостатъци на благоприятен за климата режим на хранене?

» Много продукти могат да бъдат обменяни без недостатъци с благоприятни за климата варианти (например внесени продукти с продукти с по-къс транспортен път, продукти със сложни опаковки срещу екологично опаковани стоки).

» При избора на етикети в търговията като органични био-храни и техни етикети и
препратки към регионални продукти в много супермаркети.

» Избягването на хранителни отпадъци намалява емисиите, но няма недостатъци за
потребителите и дори спестява пари.

» Накрая, резултатите могат да бъдат записани като контролен списък или „съвети за
благоприятна за климата храна“.

Темата може да се разшири в следващия етап на реализирането на проекта в конкретната
институция:

• Може да се възложи „Проучване в супермаркети в квартала“ относно производствената

верига на примери за храни. Участниците в проекта учениците могат да се опитват да
разберат „пътищата на продуктите“ от производството до домакинствата, въз основа
на информация върху опаковката и ако е необходимо, с допълнителни изследвания в
Интернет.

• Могат да се определят и сравнят на личните CO2 баланси. Класът обсъжда чрез какво
емисиите на парникови газове могат да бъдат сведени до минимум и кои нагласи водят
до по-големи емисии.
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• Проектирането на плакати със съвети или компилация от готварска книга с тема „Климат, здраве и хранене“.

Таблица за компетенциите, свързани с влиянието на хранителен режим за
предотвратяването на климатичните промени
Таблица № 11

Оценка

Да

Да/не

Не

Компетенции
Запознати сте с най-важните етапи от жизнения цикъл
или производствената верига на различните храни;

преценявате вида на храната и използването ѝ в здравословно меню;
познавате основните връзки между консумацията на храна и изменението на климата;
усъвършенствате уменията си за преценка, като се отразяват и на собственото ви потребление;
укрепвате уменията си за аргументиране чрез оценка на
различните храни по отношение на техния въглероден отпечатък;
работите върху езиковите си умения, като формулирате и
представяте своите собствени резултати
Може да бъде проведен кратък тест за консумация на храна. Учителят посочва храна и
насърчава учениците да отгатват колко всеки човек в европейска страна консумира средно
годишно (виж списъка по-долу за примери). Сумите са по-големи от множеството очаквания и по този начин изясняват значението на обучителната тема.
Използвани на глава от населението в Германия храни за една година
Таблица № 12

Животински продукти

Растителни продукти

230 яйца

58 кг картофи

35,9 кг свинско месо

26,2 кг домати

Месни продукти - 60 кг месо
12,5 кг домашни птици

10 кг говеждо и телешко месо

84 кг мляко, айран и други млечни напитки
5,9 кг масло

19 кг ябълки

11,7 кг банани
8 кг моркови
1,7 кг гъби
1,2 кг грах

След анализ на таблицата и предугаждане на количеството храни за българските потребители можете да се включите и в друга оценка: коя друга област може да се използва за
сравняване на емисиите на парникови газове чрез хранене?

Изводът е, че като цяло храненето в една държава предизвиква вредни емисии в подобен
мащаб като трафика. Вредните емисии за транспорта на храни през 2017 г. за Германия например възлиза на около 171 милиона тона CO2 еквивалент, а за храна – малко под 145 милиона тона.
Може да продължите с темата за изграждане на модел за здравословно хранене с
нисък екологичен отпечатък и с фирмената устойчивост и преработката на отпадъците. Използвайте Приложение № 8 за екологичния проблем с полиетиленовите торбички
в търговските вериги.
Използвайте Приложение № 9 за разделяне, преработване и повторно използване на отпадъците.
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Възможности на обучаемите за активно включване в дейности по
рециклиране
Таблица № 13

ВЪЗМОЖНОСТИ

Твърдо
съм
убеден/а,
че може

Не мога да
реша

Твърдо
съм
убеден/а,
че не
може

Промени в начина на мислене на потребителите
– да закупуват стоки в стъклени опаковки
за многократна употреба, да ги връщат на
указаните за това места или да ги събират
разделно в специални контейнери;

разработване на нови технологии за
производство на цветно стъкло, при които цветът
е във вид на повърхностен слой, който лесно
се отстранява при преработката на стъклените
отпадъци. Така би отпаднала необходимостта от
сортиране на бутилките при тяхното събиране
и ще се избегне рискът от случайно смесване на
различните видове стъкло;
стандартизиране на възможно най-много
стъклени опаковки и пригаждането им за
многократна употреба;

събраното за рециклиране стъкло трябва да бъде
колкото е възможно по-чисто;
преодоляване на дисбаланса между цвета на
произведеното и събраното стъкло, който се
дължи на голямото количество внос на различни
видове напитки в цветни бутилки;

задължително включване в училищното
обучение още от началните класове в държавните
и в общинските училища сферата на изменението
на климата (по примера на американския щат
Кънектикът).

Интерактивен тренинг за учители в делова игра
Концепция за фирма с продукти за устойчиво развитие и опазване на климата чрез
групов проект.
Компетенциите които се изграждат са:

• идентифициране на примерни подходи за икономическа промяна към устойчива икономика,

• обсъждат се и се определят възможностите за маневриране, за да бъдат устойчиви в

бизнеса и в професионалния живот,
• разработване на практически подходи за устойчиво действие в бизнеса и професионалния живот,
• използвайте структурирани методи за разработване на идеи и решения.
Ключовите въпроси по тази проект са: Какви бизнес идеи за устойчиви предприятия съществуват в непосредствена среда на училището? Какво характеризира начина на работа?
Необходими ли са ви основни познания за концепцията за устойчивост и устойчиви продукти?
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• Име на фирмената компания:
• Какво предлага компанията?

• Кои са клиентите?
• Какво характеризира компанията като „устойчива“?

Групите трябва да проверят кои бизнес идеи могат да бъдат реализирани в собственото им
училище от устойчива учебна компания.
Като помощ се преминават през следните стъпки:

Мозъчна атака: Участващите определят кои продукти или услуги липсват в близост до училището или се нуждаят от подобрение. Отправната точка е представена от примери, интроспекция и евентуално интервюта.

• Кратко описание на бизнес идея или възможно решение.
• Кратка концепция за адресиране на потенциални клиенти.

В резултат на това групите изготвят кратко описание на потенциална бизнес-идея, както и
аргументи, които подкрепят изпълнението на тази идея.

Групите представят своите резултати. Това може да бъде поставено под формата на „симулативни игри“. Групите играят ролята на основатели на компании, които се нуждаят от финансиране, за да реализират своята бизнес идея - например, да плащат за офис оборудване
или за разработване на продукти. Избират се и потенциални инвеститори. Всички групи
представят своите идеи в рамките на определено кратко време (около три до пет минути).
Впоследствие инвеститорите са съгласни кои бизнес идеи считат за убедителни и следователно ще финансират.
И накрая, пленарната сесия отразява това, което „Инвеститорите“ предприемат, за да оценят своите бизнес идеи. Той също така обсъжда ролята на аспекта на устойчивостта: до
каква степен бизнес идеята допринася за по-устойчива икономика или начин на живот?
Бизнес идеите могат да бъдат доразвити. Ако е необходимо, ще бъде разработен цялостен
бизнес план. Един от инструментите за разработване и преразглеждане на бизнес идеите е
платформата за устойчиво развитие.

По-подробно, някои продукти могат да бъдат оценени от гледна точка на устойчивостта
и, ако е уместно, различни варианти могат да бъдат сравнявани един с друг. Материали за
продукти като храна, хартия или текстил могат да бъдат анализирани в процеса на консумация.
За да се предадат основите на устойчивите продукти, както и на основните термини и инструменти за оценка на продуктите от гледна точка на устойчивостта, за по нататъшния
процес се изработва изчерпателна брошура, която предоставя основна информация, както
и практическа и организационна информация.
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Приложение N0 8
Как се отнасят супермаркетите към екологичния проблем с торбичките от пазаруване?
Предоставят ли на потребителите възможност за екологичен избор? Представяме ви актуалното състояние на проблема в България.
Производството на найлонови торбички е евтино. Здрави са и удобни за употреба. Могат
да бъдат открити навсякъде. Когато пазаруваме, поставяме почти всеки продукт в отделна
торбичка. Освен това в повечето магазини са безплатни и ние въобще не се замисляме колко употребяваме.
От какво са направени найлоновите торбички?

Найлоновите торбички са направени от етилен. Това е газ, който се получава като остатъчен продукт при производството на горива, газ и въглища. Етиленът се превръща в полимер (верига от етиленови молекули), който се нарича полиетилен. Има два вида найлонови
чанти – по-тънки и леки, които се използват основно в хранителните магазини, и по-солидни, които получаваме например при покупка на дрехи или по-тежки продукти. Първият
вид найлонови чанти са направени от полиетилен с висока гъстота (HDPE), а по-солидните
чанти са от полиетилен с ниска гъстота (LDPE). За разлика от HDPE, LDPE не може да бъде
рециклиран.
Каква е истинската цена, която плащаме за найлоновите торбички?

Всяка година по света се употребяват от около 500 милиона до към 1 трилион торбички. Голяма част от тях се оказват в боклука. За да се разградят, са нужни от 20 до 1000 години, т.е.
найлоновите торбички надживяват хората, които ги употребяват. Ние ги използваме за съвсем кратко време, а на природата са ѝ нужни много години, за да ги разгради. Полиетиленът
е материал, който микроорганизмите не разпознават като храна, и затова разграждането е
толкова трудно. Всяка година хиляди птици и морски бозайници умират, защото погрешка,
смятайки ги за храна, изяждат торбичките.
Полиетиленовите торбички са биологично неразградими, но са фоторазградими, т.е. разграждат се под въздействието на слънчевите лъчи на миниатюрни токсични частици, които попадат в почвата и питейната вода. Така те попадат и в нашата хранителна верига. Найлоновите торбички се смятат за значителен източник на замърсяване и ежедневно всеки от
нас „дава своя принос“ за замърсяването на околната среда с тях.
Какви мерки биха могли да бъдат предприети?

В България все още е трудно да се забележат някакви решения по този проблем. Всички
хранителни магазини, вкл. големите вериги, предлагат найлонови торбички на купувачите.
Слага се цена на торбичките, но не се предлагат алтернативи. Тези количествата задължават всяка отговорна компания да мисли как да ограничи вредното им влияние върху околната среда.
Рециклирането очевидно е мярка, която трябва да бъде предприета. Но преди рециклирането, потребителите трябва да си поставят за цел да използват отново торбичките. А крайната цел е чистотата на околната среда. От друга страна, като се имат предвид разходите за
рециклиране и фактът, че повторното използване на торбичките само забавя изхвърлянето
им в околната среда, най-разумното решение е да се намали драстично употребата им, даже
въобще да не се употребяват. Когато пазаруваме всеки ден, ако приемаме с една торбичка
по-малко, то количеството на използваните торбички ще бъде намалено драстично.
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Приложение N0 9
Разделяне, преработване и повторно използване на отпадъците.
Знаете ли, че:

• Една рециклирана метална опаковка от напитка може да спести енергия, нужна за 3 часа
работа на един телевизор.

• Спестената енергия от една рециклирана стъклена бутилка ще захрани вашия компютър за 25 минути.

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

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

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

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

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

• Стъклото може да се рециклира на 100% и да се използва многократно, а това, което се
•
•
•
•

изхвърля, никога няма да се разгради.

За да се направи един тон хартия за вестници, се унищожават 24 дървета.

Пластмасова опаковка ще се разгради по естествен път след около 500 години.
Аерозоли също могат да бъдат рециклирани, но след като са вече празни.
Металният станиол от опаковка на шоколад не може да се рециклира.

Разделяне и преработване.

Разделянето на боклука е инициатива, която се стреми да опосредства процеса на рециклирането му, като ангажира потребителите да бъдат отговорни към самия процес на рециклиране и да участват в него активно. За съжаление наличието на кофи за боклук, които приканват хората да правят ефективно това разделяне не е достатъчно. Нужна е и другата част
от процеса, а именно ефективното рециклиране, информирането на хората в детайли за
този процес и прилагането на санкции при неспазване на правилото за разделяне. Това е
възможно, когато боклукът започне реално да бъде разделян в крайните си дестинации, а
не да има само сухи тренировки, които не подлежат на проверка и санкции.
Зеленото мислене е в основата на устойчивото потребление. Малко се изисква, за да може
бързо да се премине към разумен начин на потребление на стоките. Например, стъклените
отпадъци могат да се рециклират на 100%.

Стъклото се произвежда от леснодостъпни и сравнително евтини суровини – пясък, варовик и натриев карбонат, които се топят при около 1000°C. Съществуват два основни типа
стъкло – плоско (за остъкляване) и стъкло, от което се произвеждат съдове. Преди появата
на пластмасите и някои други съвременни опаковъчни материали, стъклото е било един от
най-широко използваните материали за опаковка на хранителни стоки и напитки. В домакинството съществуват три категории съдове, произведени от стъкло: домакински съдове
(чаши, купи и др.), които се използват многократно до тяхното увреждане, стъклени буркани и други видове стъклени опаковки, които могат да се използват повторно след изчерпване на оригиналното им съдържание (например за домашно приготвени компоти, сладка
и консерви) и стъклени бутилки от различни видове напитки.
Съществуват данни, че в страните от Северна Европа стъклото представлява около 8 - 10%
от битовите отпадъци, в САЩ то е само около 5% (за сметка на хартия и пластмаси), а у нас
количеството му варира от 2% до 14% в зависимост от големината и вида на населеното
място.
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Начини за намаляване и оползотворяване на стъклените отпадъци.
1) Повторно използване
Според така наречения коефициент на повторно използване, една стъклена бутилка за
мляко, бира или сок би могла да се използва 50 пъти, но на практика е много по-малко. За да
бъде икономически изгодна, схемата за повторно използване на стъкления амбалаж трябва
да е пригодена към местните условия. Съществуват някои трудности при повторното използване на стъкления амбалаж. Производители на хранителни стоки и напитки с известна
търговска марка (например Кока-Кола, Пепси-Кола, някои видове бира у нас) често пъти
използват стъклени опаковки с характерна форма. Това ограничава повторната употреба и
налага необходимостта от вътрешна инфраструктура за събирането и повторното пълнене
единствено със същия продукт.
Освен липсата на добре разработена система за многократно използване на стъкления амбалаж, много от домакинствата също не връщат бутилките при закупуване на нови количества от съответната напитка, въпреки че средностатистическият потребител пазарува от
ограничен брой магазини в съседство с дома или работата му и на теория лесно би могъл да
връща събраните празни бутилки от предходното пазаруване.

Друг начин за стимулиране на повторното използване на стъкления амбалаж е въвеждането на депозит за различните видове бутилки. Тази мярка обаче следва да бъде прилагана
внимателно поради следните причини – от една страна депозитът трябва да е достатъчно
висок, за да мотивира потребителя да върне използвания стъклен амбалаж, но сумата трябва да е такава, че да не предизвика обратния ефект – отблъскване на клиента от съответната стока и пренасочването му към алтернативна, за която не се изисква депозит.
2) Рециклиране на стъклените отпадъци

Въпреки че суровините, от които се произвежда стъкло, са в изобилие, съществуват редица
причини, които определят необходимостта от рециклиране на стъклените отпадъци:

• ограничава се въздействието върху околната среда при добива на суровини;
• икономисва се пространство в депата за смет;
• спестява се енергия в предприятията за стъкло, тъй като рециклираното стъкло се топи
при по-ниска температура, отколкото изходните суровини. С всеки тон стъклени трошки се икономисват 136 л течно гориво;

• намаляват се емисиите на вредни и парникови газове с около 20%;
• с около 80% се намаляват отпадъците от добива на суровини за производството на стъкло;

• с около 50% се намалява количеството вода, използвана в производството.

През последните десетилетия съществува трайна тенденция към нарастване на рециклирането на стъкло. Разработени са и нови технологии за оползотворяване на нискокачествените цветни стъклени трошки, като заместители на някои строителни материали, което щади
околната среда, като води до намаляване на експлоатацията на суровини от природата.
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Осма тема. Опазвам климата, живота на Земята и
на моята Родина
Както се представи в първа и във втора тема, климатът представлява многогодишният режим на времето, характерен за дадено място в зависимост от географската му обстановка.
Метеорологичното време представлява физичното състояние на атмосферата над дадена
територия и то се характеризира чрез стойностите на метеорологичните елементи (температура на въздуха, облачност, атмосферни валежи, вятър и др.). Времето се мени непрекъснато, но за продължителен период се наблюдават повтарящи се типични условия на метеорологичното време. Те характеризират климата на този район.

Климатът е много важен природен компонент, който определя формирането и измененията в останалите природни компоненти - речен отток, почви, растителността и др.
Климатът е и важен природен ресурс. неговите особености определят развитието на земеделието, рекреацията и др. Според американския учен Ю. Одум (1977) екологията е междудисциплинна област на знанието, която свързва физичните и биологичните явления и
образува мост между естествените и обществените науки. Въпреки, че е сравнително млада
наука, екологията бързо заема важно място в живота на човека. Днес с нея се занимават не
само биолозите, но и хората с най-различни професии. Причината за този интерес е важността на явленията, които тя изследва.
Упадъкът на биологичното разнообразие и загубата на екосистемни услуги е основна глобална заплаха за бъдещето на нашата планета и нашите поколения.

България е малка страна, но най-красивата на света за нас, българските граждани. Терминът „природен капитал“ е използван за пръв път през 1973 г. от Ернст Шумахер в книгата
„Малкото е красиво“ и се идентифицира с икономическия модел на природен капитализъм на Амори Ловинс, Хънтър Ловинс и Пол Хоукън. Природен капитал е един от подходите
при оценяването на околната среда, според който живите организми (различни от хората) на Земята представляват природен ресурс, чието правилно управление може да доведе
до много ползи. Следващата промишлена революция авторите позиционират световната
икономика в контекста на природни ресурси и екосистемни услуги, които ни поддържат,
придавайки стойност на неща като минерали, дървета, човешки интелект и др. Според тях
бизнесът може да продължи да съществува, само ако се разпознае тази жизненоважна връзка с ценните ресурси на Земята.

Възможно ли е да увеличим ефективността при използване на енергията в нашия живот и
по този начин да намалим разхода ѝ? Трудно е да се повярва, но малки промени в ежедневието на всеки един жител на планетата могат да окажат решаващо значение за овладяване
на климатичните и екологичните проблеми, пред които сме изправени в момента в Европа
и в България. Един от уместните подходи е умелото управление на енергията и правилното
ѝ изразходване. Повишаването на енергийната ефективност е тема, която занимава учени
и специалисти, от една страна, защото енергийната ефективност би улеснила много нашия
живот и би намалила месечните разходи, а от друга – защото би оказала положително отражение върху околната среда.
В България екологията се е развила като раздел на ботаниката и зоологията. Изучават се
влиянията на различните екологични фактори върху растенията и животните. Истинското
развитие на екологията като самостоятелна биологична наука започва около началото на
60-те години на 20. век.
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Допълнете информация за изчезващи видове животни и растения в България.
Подкрепяща информация
Учени от Чандигархския университет, щата Пенджаб, Северна Индия установяват, че клетките на мобилни телефони оказват отрицателно влияние върху пчелните колонии. Специалистите включвали устройството два пъти на ден и го поставяли в пчелен кошер за по 15
минути. След три месеца пчелите спрели да произвеждат мед, яйцата на кралицата пчела
намалели наполовина и размерите на целия кошер се смалили драстично. Животните, включително пчелите, се ориентират чрез пигмент, наречен криптохром ‒ чрез него те усещат
посоките на магнитните полета. Именно върху този пигмент оказват силно разрушително
влияние телефонните клетки и пчелите, веднъж излезли от кошера, не намират пътя си
обратно към него.
Макар че тези доказателства са оспорвани от редица учени по целия свят, за последната
година популацията на пчелите е намаляла с 30% в САЩ и със 17% във Великобритания.
От икономическа гледна точка тези статистики са пагубни, защото пчелите опрашват
посевите по целия свят. Само за Великобритания икономическата им стойност е 290 милиона на година, а за САЩ ‒ 12 трилиона. Предполага се, че ако пчелите изчезнат, флората
на земята ще намалее наполовина в рамките на няколко години. Прилепите също опрашват
растенията и разпространяват семената им, но 25% от видовете прилепи са застрашени.
Основните „опрашвачи“ на посевите са пчелите и тяхната функция не може да се компенсира от вятъра, птиците и прилепите. Остава и въпросът за влиянието на клетъчните
телефони върху човешките същества. Съществува хипотезата, че телефонните клетки
влияят на менталното състояние на човек, като предразполагат към некачествен сън и
всички физически последици от това. Също така електромагнитната радиация може да
доведе до главоболие, нарушения в краткотрайната памет, разконцентрираност. Председателстващият Руския национален комитет за защита от нейонизирана радиация, докторът по медицина проф. Юри Григориевич Григориев припомня, че децата и тийнейджърите
са особено чувствителни към електромагнитната радиация. Той смята, че ако се съди по
някои данни, продължителната употреба на клетъчен телефон в ранна възраст може да
има нездравословни ефекти.
Природен капитал е наличност на природни екосистеми, която води до поток на ценни
за екосистемата материали в бъдеще. Понятието представлява разширение на икономическия смисъл на „капитал“. Например наличието на риба осигурява поток от нова риба в
бъдеще. Този цикъл може да бъде безкраен. При правилната им експлоатация, земите и водите на Земята и тяхното биоразнообразие дават поток от ценни материали и услуги като
производство на храна и дървесина, пречистване на водата, генетично разнообразие и др.

Терминът „природен капитал“ е използван за пръв път през 1973 г. от Ернст Шумахер
(https://literaturensviat.com/?p=40879 ) в книгата „Малкото е красиво“ (Small is beautiful e
заглавие на една от книгите на големия английски икономист Ернст Фридрих Шумахер
(1911-1977). Той вярва повече в „достатъчността” (enoughness), отколкото в консумативността ‒ „повече е по-добре” (bigger is better). Идентифицира се с проекта Биосфера 2 и с
икономическия модел на природен капитализъм на Амори Ловинс, Хънтър Ловинс и Пол
Хоукън. „Биосфера 2“ е научен проект, който има за цел да пресъздаде условия на живот в
закрито пространство и влиянието му върху човека (https://www.forumnauka.bg. Авторите
позиционират световната икономика в контекста на природни ресурси и екосистемни услуги, които ни поддържат, придавайки стойност на неща като минерали, дървета, човешки интелект и др. http://www.b2science.org/). Проектът е реализиран от компанията „Space
Biosphere Ventures“ и американския милиардер Едуард Бейсъм в щата Аризона, САЩ, през
втората половина на 20 век. Според тях бизнесът може да продължи да съществува, само
ако се разпознае тази жизненоважна връзка с ценните ресурси на Земята.

Възможно ли е да увеличим ефективността при използване на енергията в нашия живот и по този начин да намалим разхода ѝ? Трудно е да се повярва, но малки промени в
ежедневието на всеки един жител на планетата могат да окажат решаващо значение
за овладяване на климатичните и екологичните проблеми, пред които сме изправени
в момента. Един от уместните подходи е умелото управление на енергията и правилното
ѝ изразходване. Повишаване енергийната ефективност е тема, която занимава учени и
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специалисти, от една страна, защото енергийната ефективност би улеснила много нашия
живот и би намалила месечните разходи, а от друга страна, защото би оказала положително отражение върху околната среда.

Човешката дейност се намира в основата на повишеното отделяне на въглероден диоксид
в атмосферата и на изразходването на природни ресурси. В следствие отново на човешкото влияние средната температура на земната повърхност и световния океан се повишава
и се наблюдава явлението, широко познато под името „глобално затопляне“. В основата
на глобалното затопляне се намира завишеното отделяне на парникови газове като въглеродния диоксид в атмосферата. Източниците на парникови газове могат да бъдат от
природен произход (например вулканичната дейност) или от човешки. Повишаването на
температурата, от своя страна, може да стане причина за други промени като покачване
нивото на световния океан, както и промени в количеството и географското разпределение на валежите. Подобни явления могат да доведат до повишаване броя и честотата на
наводненията, сушите и ураганите, като по този начин се създава един порочен кръг.

Интерактивен тренинг

Допълнете информация за изчезващи видове животни и растения в България.
Добрата новина е, че има много неща, които може да направите, за да облекчите натиска
върху загубата на биоразнообразие. Ние не сме в безнадеждна ситуация. Предишните теми
предоставят избор. Всъщност, дори най-простите ежедневни дейности могат да направят
истинска разлика. „Бъдете добри“ с нашия климат. Можем да бъдем по-умни в това как използваме нашите океани, морета, сладка вода и земя и как произвеждаме енергия, храна и
други ресурси.
Ние имаме знанията и способностите да се движим към по-добро бъдеще за хората и природата. Вече проучваме нови начини да нахраним нарастващото население, да посрещнем
енергийните си нужди и да управляваме водоснабдяването.
Сега е моментът да застанем зад тези решения, за да гарантираме, че всеки получава справедлив дял, без да унищожава природата.

Според WWF и Катрин Холоуей (https://uclic.ucl.ac.uk › Home › People › Catherine Holloway) може
да се надяваме на възстановяване на глобалната програма през 2020 г. Бързо се приближаваме към една доскоро немислима възможност светът да промени посоката си. 2020 вижда
исторически момент, когато световните лидери ще вземат ключови решения за околната
среда, климата и устойчивото развитие. Тези решения ще определят дневния ред за следващото десетилетие. Заедно можем да повлияем на тези глобални решения и да изпратим
послание, че вече не е приемливо да продължим да унищожаваме нашия естествен свят – и
че можем да поемем по-различен, по-добър път.
В Приложения №10, №11, №12 и №13 се поднася информация за околната среда и грижите на човека за нея.
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Приложение N0 10
Подкрепяща информация
Околната среда е средата, в която живеем (всичко, което ни заобикаля). От околната среда зависи нашето здраве и начинът ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната
среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край за човечеството.
Като цяло околната среда са реките, планините, моретата, океаните, равнините, долините
и други, също така живата и неживата природа.
Как загубата на биоразнообразие засяга мен и всички останали? „Разбирам, че може да има
криза на биологичното разнообразие, но как това ме засяга?“ Добре. Ще видиш. Това е така ...

Биологичното разнообразие е ресурсът, от който зависят семействата, общностите, нациите и бъдещите поколения. Това е връзката между всички организми на земята, обвързващи
всеки във взаимозависима екосистема, в която всички видове имат своята роля. Това е мрежата на живота.
Екологията изучава системи от надорганизмово ниво – индивид, популация, съобщество,
екосистема. Във връзка с тях, най-употребяваните термини и понятия са следните:

• Биотични компоненти (фактори) на системата: съвкупността от всички видове организми във функционалната система. Класифицират се съобразно функцията на различните видове организми: производители, консуматори и разложители. Според начина си на
хранене с минерален или органичен въглерод се разделят съответно на автотрофни и
хетеротрофни. Според начина си на дишане, с кислород или без кислород, се разделят на
аеробни и анаеробни;

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

• Индивид: всеки отделен организъм;

• Популация: група от индивиди от даден вид, обитаващи определена територия;

• Съобщество: група от съвместно обитаващи определена територия различни популации
от автотрофни и хетеротрофни организми;

• Екосистема: съвкупността от съобществата на организмите и неживата среда, в която те

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Природните активи на Земята се състоят от растения, животни, земя, вода, атмосфера... И
хора! Заедно всички ние сме част от екосистемите на планетата, което означава, че ако има
криза на биологичното разнообразие, нашето здраве и поминък също са изложени на риск.

Но в момента използваме 25% повече природни ресурси, отколкото може да поддържа планетата. В резултат видовете, местообитанията и местните общности са под натиск или директни заплахи (например от загуба на достъп до прясна вода).
Биоразнообразието подкрепя здравето на планетата и има пряко въздействие върху целия
ни живот.
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Казано по-просто, намаляването на биологичното разнообразие означава, че милиони хора
се сблъскват с бъдеще, където доставките на храни са по-уязвими към вредители и болести
и където прясната вода е в недостиг.

За хората това е тревожно. Много тревожно.

Според директор на отдела на СЗО за защита на човешката околна среда „Здравето на човека е силно свързано със здравето на екосистемите, които отговарят на много от
най-критичните ни нужди.
Колко струват глобалните екосистемни услуги?
Според IUCN, Световния съюз за опазване на околната среда, паричната стойност на стоките и услугите, предоставяни от екосистемите, се оценява на около 33 трилиона долара
годишно. Нека просто да поставим нулите на това, така че да стане ясно точно за какво
говорим: US $ 33.000.000.000.000. БВП на САЩ за цялата 2008 г. е само 14,4 трилиона щатски
долара. За Европейския съюз през същата година той е бил 14,94 трилиона долара. Но не
става въпрос само за пари. Става въпрос за спасяването на човешки живот. Ние събираме
около 50 000-70 000 растителни вида за традиционна и модерна медицина в световен мащаб. Също така и за продоволствената сигурност.
Около 100 милиона метрични тона водни организми, включително риби, мекотели и ракообразни, се вземат от дивата природа всяка година. Месото от диви животни представлява
критичен принос за хранителните източници и поминъка в много страни, особено тези с
високи нива на бедност и продоволствена несигурност.
Природата обаче предоставя всичко това безплатно. Тя само иска да се грижим за нея в замяна.
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Приложение N0 11
Насоченост на анкетираните за ограничаване на отрицателното въздействие върху климата в диаграмите по-долу (Климатът и аз. НДЕФ, 2015. Доклад за данни относно българските
национални особености по отношение на темата за климатичните изменения).
Около 80% от българите, считат че са склони към действия поне
колкото останалите, а над 28 % — повече от останалите

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

• Необходими са 15500 литра вода, за да бъде произведен един килограм говеждо месо.
• Необходими са 140 литра вода, за да бъде направена чаша кафе.

• Необходими са 900 литра вода, за да бъде получен един килограм царевица.

Пране без вода

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

Хартия срещу гора – в полза на климата

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

Приложение N0 12
Какво е уместно да изискваме при строителството или закупуването на жилище?
Още преди да си купим жилище, може да обърнем внимание на някои детайли, които са от
голямо значение за опазване на околната среда и разумна консумация на енергия.

1. Закупуване на сгради, които са построени с щадящи околната среда и добре изолиращи
материали.

За съжаление няма материали, които напълно да щадят околната среда. Дори да се използва само дървен материал за построяване на сгради, който сам по себе си е екологично
чист, природата отново страда от изсичането на горите и не винаги процесът на обработка може да гарантира екологична целесъобразност. Важно е преработването и производството на продуктите да носи минимални щети за околната среда, а животът им да е
сравнително дълъг. Важно е, също така, материалите да са качествени. Полимерните материали отговарят на тези условия. Те спестяват около 100 пъти повече енергия от тази,
нужна за тяхното производство, а са и прекрасни топлоизолатори. Необходимо е да се набляга също така и на дебелината на стените и доброто уплътняване на вратите, защото
през зимата топлината ще остава в сградата, докато през лятото високите температури
няма да проникват в него.

2. Поставяне на слънчеви панели върху покривите на сградите и построяването им в посока, спомагаща за улавянето на слънчевата светлина.
Територията на България е подходяща за слънчева енергетика, тъй като слънчевото
греене годишно надвишава средните нива в Европа, а слънцето си остава най-щадящият околната среда възобновяем източник на енергия. Все повече инвестиции, свързани с
използването на слънчевата светлина и преобръщането ѝ в електричество, ще има в България, тъй като Европейският съюз (ЕС) приоритетно субсидира подобни проекти. Следователно и достъпът на българските потребители до жилища, ползващи слънчева енергия,
ще се увеличава. Може да се избира между неподвижно монтирани панели, платформи
за панелите, които се регулират ръчно и периодично, и автоматично ориентиращи се по
слънцето платформи.
Инвестицията в слънчеви панели се възвръща от пет до десет години след поставянето
им и най-важното е, че слънчевата енергия си остава безплатна.

3. Озеленяване около сградите.

Предимствата на озеленяването са, че допълнителната растителност спомага за създаване на микроклимат около сградата и не допуска прекаленото покачване на температурите през лятото. Дърветата и зелените площи около училищата смекчават климата,
пречистват въздуха и са бариера пред праха. Те също така усвояват хлорните, серните,
флуорните и азотните вещества, по време на фотосинтеза поглъщат въглероден диоксид
и отделят кислород.

4. Поставяне на изолация.
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През зимния сезон настъпват топлинни загуби. За да се консумира топлозагубата и за да
се създаде топлинен баланс в сградата, е необходимо да се повиши топлоизолацията ѝ.
Едни от най-разпространените материали за топлоизолация са стъклена вата, каменна
вата, експандиран пенополистирол (EPS), и екструдиран пенополистирол (XPS). Стъклена
вата представлява разтопяване при около 1500°С на кварцови скали, които се изтеглят
в нишки и чрез внимателна подредба се получава тримерна мрежеста структура, докато

при каменната вата се използват базалтови скали. Вулканичният произход на двата вида
минерали обуславя практически еднаквите им свойства. EPS представлява изкуствен полимер с отворена структура на решетката от пълни с въздух сферични частици, а XPS има
затворена структура на решетката при по-дребни частици, откъдето идват и по-добрите
механични свойства на изолационните плочи.

5. Уплътняване с дограма.

Най-целесъобразно би било да се замени старата дограма с нова в съчетание със стъклопакети. Изборът на материали е голям, но от топлотехническа гледна точка се препоръчват дървените дограми със стъклопакети. От гледна точка на експлоатация във времето
обаче предимство имат алуминиевите профили, пред пластмасовите и накрая дървените.
Стъклопакетите се предпочитат пред обикновеното остъкляване, защото въздухът между стъклата е изтеглен и на негово място е поставен инертен газ, повишаващ топлоизолационната способност на стъклопакета. Новата дограма има дълъг живот и спестява 1520% от топлозагубите.
Ако все пак не можете да си позволите нова дограма, можете да направите някои полезни
подобрения на старата, като например да поставите уплътнителни ленти и подмените
падналия маджун или да подравните дограмата, за да се затваря плътно и да използвате
водоустойчиви бои за дървените части.

Как да оптимизираме използването на енергия в ежедневието?
1. По-често използване на нощната тарифа. В тази часова зона големите промишлени
обекти не работят, електроразпределителната мрежа е по-слабо натоварена и електроразпределителните компании стимулират с по-ниски цени потреблението. По този начин
ще се облекчат натоварените часове през деня, когато по-голямата част от потребителите
са включили електрическите си уреди и ще се намали излъчването на прекомерно количество топлина в атмосферата в едни и същи часови зони.

2. Ползване на енергоспестяващи, компактни флуоресцентни лампи (CFL). До 90% от енергията на обикновената крушка не се оползотворява и се губи под формата на излъчена
топлина. На глобално ниво парниковите газове, излъчени от електрическите крушки, се
равняват на 70% от автомобилните газове. Затова се търсят начини за тяхното заместване, един от които е използването на енергоспестяващи лампи. Те наистина са по-скъпи, но
средно работят между 6000 и 15000 часа, докато животът на обикновените продължава
не повече от 1000-2500 часа. Най-голямото им предимство е спестяването на електрическа енергия. Те също така отделят по-малко количество топлина във въздуха. Еквивалент
на 60W обикновена крушка е 12W CFL крушка, но много хора не я намират достатъчно
силна, затова се препоръчва 15W CFL. Не забравяйте винаги да гасите лампите, преди да
излезете или когато нямате нужда от тях.
3. Добросъвестно използване на климатици
Важно е при работата на климатиците през лятото прозорците и вратите на помещенията
да се държат затворени. На първо място се икономисва много енергия, което се отразява
положително и на месечните ни разходи за ток. На второ място се щади околната среда, като се предотвратява излъчването на прекалена топлина в атмосферата. Изследване,
проведено в Испания, посочва, че излъчената енергия в атмосферата за един месец от магазин, които държи вратите си отворени, а климатиците пуснати, се равнява на повече от
1 тон въглероден диоксид, отделен във въздуха. При затворена врата до 75% от парите,
плащани за ток, биха били спестени.
Винаги купувайте електроуреди клас „А“, който означава, че машината е с по-малък разход
на енергия, но със същата ефективност.

4. Не пускайте едновременно всички електрически уреди
Това също е съвет, свързан с намаляване на излъчващата се топлина в атмосферата, който при малко повече желание би могъл лесно да се изпълни. В границите на човешките
възможности е да се планира кога ще се ползват например пералнята и готварската печка
и това да не става едновременно с включването на телевизора или компютъра. Недейте
да оставяте компютъра или телевизора си в режим в готовност на действие, по-добре ги
изключете. Това ще спести много енергия.

Може и да не ни се вярва, но отговорът е в потреблението, а оттам и в потребителите. Въпреки че всички сме единодушни, че проблем има, ефективни мерки за намаляване на ин-
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тензивното харчене на енергия не се предприемат организирано. Поради тази причина потребителите и техните организации, седящи зад Световната потребителска организация
Consumers International (CI), създават проект за Световна енергийна харта.

Инициативата за тази харта тръгва от потребителски организации в Европа. Цел на CI е
правителства и доставчици на услуги да подкрепят хартата. За да бъде ефективна, хартата
трябва да се прилага на колкото се може повече енергийни пазари. Нейната най-голяма цел
е да осигури правото на достъп на всички потребители до устойчива енергия.

Приложение N0 13

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

Правителства, регулаторни органи и доставчици на услуги да работят за:

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

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

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

За изпълнението на тези цели правителствата трябва да работят за намаляване емисиите
на вредни газове, а потребителите – да намалят употребата на стоки и услуги, разчитащи
на нещадящи природата източници на енергия.
Избор и гъвкавост

Много държави предлагат достъп до различни източници на енергия – традиционни и алтернативни. Достъпът на производители и доставчици до електрическите и газовите мрежи в дадена държава трябва да е свободен и да не подлежи на дискриминация. Потребителите от своя страна трябва да имат право на избор на удобен за тях начин на заплащане на
услугите.
Справедливост

Принципът на справедливо разпределение на услугите трябва да е налице, независимо от
географския район и социалното положение на потребителите. Ако енергийната мрежа в
страната налага прекъсвания, те трябва да се правят справедливо, без да има дискриминация на едни райони за сметка на други. Цените на енергията се определят от правителството, но трябва да бъдат съобразени с покупателната възможност на населението, с производствените разходи и с възвращаемостта на капитала.
Грижа и подкрепа за потребителите

Изготвяне на достъпни и разбираеми за хората общи условия на договорите за предоставяне на енергийни услуги. Договорите трябва да защитават потребителите срещу необосновано спиране на енергийното подаване или изключване от мрежата, както и да им предоставят ясна информация за цените. Цената на енергията не може да варира безразборно.
Сметките не трябва да се надписват. Независими експерти имат право да ги преглеждат в
случай на спор.
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Използване на съкращения
RCP
Сценарий за изменение на климата [Representative Concentration Pathway]
SOER
Доклад за състоянието и перспективите на околната среда
WCOCFS Система за прогнозиране на промените във времето, климата и световния океан
АИК
Адаптация към изменението на климата
БАН
Българска академия на науките
БВП
Брутен вътрешен продукт
ГИС
Географска информационна система
ЕАОС
Европейска агенция за околната среда
ЕИП
Европейско икономическо пространство
ЕКТАА
Европейски комитет на асоциациите на туроператорите и туристическите агенции
ЕС
Европейски съюз
ЕСТЕ
Европейска система за търговия с емисии
ИАГ
Изпълнителна агенция по горите
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
ИАППРД Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав
ИК
Изменение на климата
ИКР
Индекс на глобалните климатични рискове
ИКТ
Информационни и комуникационни технологии
ИСУОС Информационни системи за управление на околната среда
ИУКЗ
Интегрирано управление на крайбрежните зони
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МП
Министерство на правосъдието
МТ
Министерство на туризма
МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
НДЕФ
Национален доверителен екофонд
НЕСИК Национален експертен съвет по изменение на климата
ННС
Нетна настояща стойност
НПА
Национален план за адаптация
НПО
Неправителствена организация
НСА
Национална стратегия за адаптация
НСИ
Национален статистически институт
НСУРТБ Национална Стратегия за Устойчиво Развитие на туризма в България
ОП
Оперативна програма
ОРИК
Оценка на рисковете от изменението на климата
ОУТР
Организация за управление на туристически район
ПГ
Парникови газове
ПДОС
Програма за действие в областта на околната среда на ЕС
ПИК
Политика по изменението на климата
ПОС
Политика в областта на околната среда
ПРООН Програма за действие в областта на околната среда на ЕС
ПОС
Политика в областта на околната среда
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата
СМО
Световна метеорологична организация
ЦУР
Цели за устойчиво развитие
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стр. 4 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 5 – СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня
стр. 5 – ОУ „Генерал Скобелев“, с. Скобелево, община Павел баня
стр. 7 – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
стр. 12 – ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово
стр. 13 – СУ „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш
стр. 17 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 28 – ОУ „Христо Максимов“, гр. Самоков
стр. 39 – ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово
стр. 48 – 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, район Люлин
стр. 54 – 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, район Люлин
стр. 54 – ОУ „Никола Вапцаров“, с. Габарево, общ. Павел баня
стр. 55 – Спортно училище „Никола Велчев“, гр. Самоков
стр. 55 – СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков
стр. 56 – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора
стр. 62 – 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София, район Люлин
стр. 63 – ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора
стр. 66 – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
стр. 75 – ОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора
стр. 78 – ОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора
стр. 81 – ОУ „Генерал Скобелев“, с. Скобелево, общ. Павел баня
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Списък на учителите, участващи в проекта
1. Анелия Георгиева ОУ „Христо Максимов“ – гр. Самоков
2. Ани Владева ОУ „Христо Ботев“ – с. Енина, общ. Казанлък
3. Антоанета Механджийска СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
4. Белла Моллова ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък
5. Боянка Чамовa ОУ „Христо Максимов“ – гр. Самоков
6. Ваня Кирилова ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш
7. Величка Кутева СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново
8. Весела Сандева 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
9. Виолета Димитрова ОУ „Веселин Ханчев“ – гр. Стара Загора
10. Галина Доцинска 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
11. Галя Кирилова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
12. Георги Тодоров ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново
13. Дарина Иванова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
14. Десислава Тодорова 56 СУ „Константин Иречек“ – гр. София, район Люлин
15. Димитрина Стоева 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
16. Донка Милушева СУ „Христо Ботев“ – гр. Павел баня
17. Евгения Копоева НУ „Васил Левски“ – гр. Габрово
18. Екатерина Ковачева СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
19. Елена Генова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
20. Елена Докторова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
21. Елена Тодорова ОУ „Генерал Скобелев“ – с. Скобелево, общ. Павел баня
22. Елисавета Васова 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
23. Женя Вълнарова, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Габрово
24. Златина Иванова ОУ „Васил Левски“ – с. Гита, общ. Чирпан
25. Зорница Багалева 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
26. Иванка Димова ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Габрово
27. Ивелина Дачева, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
28. Ирена Налбантова 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, район Люлин
29. Катя Панова 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, район Люлин
30. Катя Саралиева ОУ „Неофит Рилски“– гр. Килифарево, общ. Велико Търново
31. Кирил Колев НУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас
32. Лидия Петкова ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Велико Търново
33. Лилия Колева 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
34. Магдалина Иванова СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
35. Майя Ненова ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Килифарево, общ. Велико Търново
36. Мариана Димитрова НУ „Васил Левски“ – с. Едрево, общ. Николаево, област Стара Загора
37. Марияна Иванова НУ „Васил Левски“ – гр. Габрово
38. Мая Колева ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово
39. Милена Дончева СУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш
40. Милена Дончева ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък
41. Надежда Керефеина СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков
42. Паулина Тодорова 79 СУ „Индира Ганди“ – гр. София, район Люлин
43. Пенка Валерова ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Габарево, общ. Павел баня
44. Петя Андонова 40 СУ „Луи Пастьор“ – гр. София, район Люлин
45. Петя Иванова ОУ „П. Хилендарски“– гр. Стара Загора
46. Светлана Петрова ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
47. Светломила Кръстева ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш
48. Сия Янкова ОУ „Христо Ботев” – с. Енина, общ. Казанлък
49. Снежана Руева ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас
50. Тодорка Димова ОУ „Христо Ботев“– с. Александрово, общ. Павел баня
51. Цветелина Бойчева ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора
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Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI.) EUKI е инструмент за
финансиране на проекти от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата
и ядрената безопасност (BMU). EUKI конкурсът за проектни идеи се изпълнява от Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основната цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в
областта на климата в рамките на Европейския съюз, за да смекчи емисиите на парникови газове.
За повече информация посетете: www.euki.de
Становищата, представени в тази публикация, са отговорност единствено на автора (авторите) и не
отразяват непременно възгледите на Федералното министерство на околната среда, опазването на
природата и ядрената безопасност (BMU).

