
Промени в климата: ефекти 

 
Основни моменти: 
 
▪ фактори за промени в климата, 
 
▪ влияние на човека върху климата. 
 



Фактори за промени на климата 
Естествени климатообразуващи фактори – Слънцето, атмосферната и 
океанската циркулация, вулканични и сеизмични събития, характер на 
подложната повърхност. През последните около 150 години значение за 
климатичната система придобива и човешкият фактор. Влиянието му е 
свързано основно с: 

- непрекъснато увеличаване емисиите на парникови газове (въглероден 
оксид и диоксид, метан, азотни оксиди, летливи органични 
съединения) при извършването на голям брой и разнообразни човешки 
дейности, най-вече – изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт, 
газ). В резултат се променят съставът и съответно - циркулацията на 
атмосферата, повлиява се естественият механизъм на парников ефект 
на планетата; 

- промяна в характера на подложната повърхност – обезлесяване на все 
по-големи територии за целите на индустриално земеделие,  
животновъдство и дърводобив, изграждане на селища, пътища, 
индустриални обекти и др., замърсяване на въздуха, водите и почвите. 



Как човешката дейност влияе върху климата 
● поради нарастващите нужди от електроенергия, по цялата  

    планета има огромен брой термични електроцентрали, 

    които, както и многобройните промишлени предприятия,  

    отделят непрекъснато парникови газове в атмосферата,  

● масово се изсичат гори навсякъде по света, с което се 
повлиява съществено режима на водите,  

● транспортът, интензивното земеделие и животновъдство също 

    са източници на парникови газове, 

● с разрастването на селищата и изграждането на необходимите 
за хората инфраструктури (пътища и мостове, електро-, водо- 
и газопреносни мрежи и др.) се променя съществено 
характера на земната повърхност,   

● увеличаване на броя и площта на сметищата, където отиват 
все по-големи количества отпадъци, а те са източник на 
метан – силен парников газ. 









Климатични промени в България в бъдеще  

  Изследванията на НИМХ показват и че в бъдеще е възможно: 
• покачване на средните температури за територията на страната  

с повече от 5°C  и до 2050 г. климатът в България да стане 
предимно средиземноморски/субтропичен, а не умерено-
континентален; 

•  да изчезнат традиционни животински видове, диворастящи 
растения и земеделски култури, но да се разпространят нови за 
нашия регион видове, включително болести и вредители; 

• рязко да се увеличи броят на горските пожари и се стигне до 
почти пълно унищожаване на българските гори - близо 60% от 
нашите гори са разположени в зоната под 800 м н. в. и в по-
голямата си част те са уязвими към промени на климата, т.е. 
рисковете от засушаване и горски пожари у нас ще се увеличат; 



Климатичните промени в България в бъдеще  

• намаляване с 80% на средния обем на повърхностните води, 
пресъхване на реки и извори, понижаване нивото на подземните 
води и в резултат – недостиг на вода за битово водоснабдяване, 
селскостопански и промишлени нужди, опустиняване на 
обработваеми земеделски площи и спад на земеделската продукция.  

• увеличаване на риска от наводнения, причинени от проливни 
валежи или при рязко затопляне и бързо топене на планински 
снегове, в комбинация с проблемна водна инфраструктура в и извън 
населените места по цялата територия на страната. 

В България през ХХІ век най-уязвими към промените в климата са 
селскостопанските и горски дейности, съответно райони, както и силно 
урбанизираните райони на страната. 



ФАКТИТЕ ЗА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ В 

СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА СА НАУЧНО ОБОСНОВАНИ. 

НЕОБХОДИМИ СА ДЕЙСТВИЯ – ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА БЪЛГАРИЯ МЕРКИ ЗА 

АДАПТАЦИЯ НА ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА 

ИКОНОМИКАТА И НА ХОРАТА КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО 

НА КЛИМАТА У НАС. 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

   


