
Промени в климата и справянето с тях: добри 
практики 

 
Основни моменти: 
 
▪ преглед на политиките за реагиране на промени в 

климата, 
 
▪ примери за практически действия. 
 





Как реагираме на промените в климата 

1980-те 

Научните среди подават първите сигнали  за проблема към световните 
политици. През 1988 г. е създадена Междуправителствената група 

експерти по изменение на климата  (IPCC) 

1990-те 

Международни политически преговори довехдат до РКОНИК (1992 г.) и 
Протокола от Киото (1997 г.) . Науката поставя под въпрос икономиката, 

базирана на изкопаеми горива. 

Края на 20 век до момента. 

Международната политика за реагиране на промени в климата става все 
по-несигурна, а научните доказателства за същността и сериозността на 

проблема стават все повече. 

1960-1970 

Започват целенасочени изследвания по изменение на  климата  





Действията за намаляване на емисиите на парникови газове, които са в 
основата на международните споразумения и европейското 
законодателство за промените в климата, целят да се смекчат 
отрицателните последствия от тези промени. В регионални и особено в 
национални/локални мащаби, са необходими и действия за адаптация 
към вече случващите се изменения на климата. Адаптацията е 
„настройване на природните или обществени системи да отговорят на 
реални или очаквани климатични влияния и въздействия, като така се  
смекчават вредите от тях и се усвояват благоприятните възможности” (IPCC, 
2007). 



ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ 

Поради все повече отрицателни ефекти и рискове от вече 
случващите се промени в климата е ясно, че не можем да 
чакаме години, за да се предприемат действия. При това, не 
само правителствата и местните власти трябва да работят за 
решаване на проблемите, свързани с промени в климата.  

Но може ли и как всеки да се включи в решаване на тези 
проблеми? Отговорът е да - ако все повече хора разбират 
нуждата от, прилагат и развиват съществуващи или създават 
нови и ефикасни практики, с които да се намалят и 
ограничат неблагоприятните ефекти от промените в 
климата. Например, по отношение на храната в ежедневието 
ни: можем да променим навиците си на нарастващо 
необосновано потребление и разхищението на храни.  



Примери за щадящо климата потребление на 
храни (1) 

▪ „умно“ пазаруване – това означава  

√ да избираме и купуваме предимно традиционни за  

   района, където живеем („къса верига“), както и сезонни  

   хранителни продукти, тъй като съдържанието на полезни  

   вещества в тях е най-богато. Добри възможности в това  

   отношение дават фермерските пазари, броят на които  

   расте, нарастващия брой магазинчета за продажба на  

   продукти от малки производители, както и он-лайн  

   платформите за пазаруване от такива производители 
[https://farmhopping.com , http://www.selskimagazin.com/ , 
http://www.zelka.bg/ , http://zelen.bg/ ]; 

http://www.selskimagazin.com/
http://www.zelka.bg/
http://zelen.bg/


Примери за щадящо климата потребление на 
храни (2) 

√ да бъдем информирани за хранителните продукти и  

   стоки, които купуваме – да четем етикетите и да  

   избираме тези от тях, които по качество, количество и  

   срок на годност отговарят на нуждите ни в момента;  

√ да търсим и предпочитаме продукти и стоки с по-малко  

   опаковки или да съдействаме за повторно използване на  

   опаковките (разделно събиране и оползотворяване на  

   опаковки) - не само защото те се включват в цената на  

   продуктите, които купуваме, а защото допринасят и за  

   увеличаващите се количества отпадъци на сметищата. 

 



Примери за щадящо климата потребление на 
храни (3) 

▪ ако имате двор или градина и отглеждате зеленчуци и  

   плодове, можете да 

   √ използвате предимно семена и фиданки от местни  

      сортове - вече и у нас се организират събития за  

      споделяне на такива семена, пазени и отглеждани от  

      поколения български земеделци, 

   √ използвате компост за обогатяване на градинската  

      почва, който сами да си произведете, и при възможност –  

      оборски тор, 

   √ експериментирате прилагането на биодинамично /  

      регенеративно земеделие. 



Идеи за енергийни решения у дома и в общност 

1. Използване на слънчева енергия за 

осигуряване на топла вода в бита - 

постепенна замяна на електрическите 

бойлери със слънчеви колектори за топла 

вода през летните месеци и използването 

на биомаса за отопление и за топла вода 

през зимните месеци в домакинствата. 

2. Изграждане на общностни системи за 

производство на електроенергия от 

подходящи за района възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ) - съчетаване на 

няколко технологии за използване на ВЕИ в 

подходяща за даденото местоположение 

комбинация. Пример: 

http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/b

iomass_installation 

http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/biomass_installation
http://www.wwf.bg/what_we_do/climatechange/biomass_installation


БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

   


