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Книжката, коя-
то държите в ръцете си, 
представя малка част 
от големия брой въз-
можности, които има-
ме за промяна в нашия 
начин на живот, така че 
да използваме оскъдните 
ресурси на планетата по по-устойчив начин. 

Развитието на науката, технологиите и непрекъснато променя-
щата се среда и начин на живот на човечеството все по-често зася-
гат природата, причинявайки промени в климата, растителното и 
животинското многообразие и изчерпване на природните ресурси. 

За съжаление често призивите за опазване на околната среда или 
за пестене на енергия срещат твърде малко разбиране.Това е така, 
първо защото сме се откъснали от природата, и второ, защото обик-
новено начинът, по който се представят проблемите с опазването 
на околната среда или климатичните промени, рядко има връзка с 
нашето ежедневие. 

Идеите и съветите, които книжката съдържа, целят да преве-
дат на езика на всекидневието ни нуждата да живеем и действаме 
така, че да държим сметка за нашия човешки отпечатък върху при-
родата на нашата планета.  

Ледени фигури, протест срещу глобалното затопляне, Берлин, Германия
© Rosa Merk / WWF-Germany
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Промени в климата 
и глобално затоПляне
През целия период от създаването на нашата планета климатът 

постоянно се е изменял. Тези промени зависят от различни геоложки 
и астрономически изменения: слънчевата активност,  вулканична ак-
тивност и изместването на земната орбита. 

Преди няколко десетилетия стана ясно, че съдържанието в ат-
мосферата на веществата, предизвикващи парниковия ефект (въгле-

роден диоксид, метан, азотни окиси и 
др.) през последните 250 години рязко се 
е увеличило. Това е предизвикано преди 
всичко от изгарянето на изкопаеми го-
рива – въглища, нефт и природен газ. 

Парниковият ефект се усилва за 
сметка на унищожаването на горите и 
увеличаването на селскостопанските 
обработваеми земи. Полярните ледове 
интензивно се топят, изменят се оке-
анските течения, изместват се клима-
тичните зони и нараства заплахата от 
глобални изменения в живата при-
рода и условията за живот на много 
хора и човечеството като цяло. За 
периода 1906-2005г. средната глобал-
на приземна температура на въздуха 
се е увеличила с 0,740 С. 

защо се затопля
 земята?

Слънчевите лъчи затоплят Зе-

мята. Тя на свой р
ед излъчва 

то-

плина под ф
ормата на инфрачер-

вени лъчи. Ч
аст от тези л

ъчи оста-

ват в атмосферата, абсорб
ирани от 

парниковите
 газове. Парниковите 

газове поддържат температурата 

на Земята. Въпреки че с
ъставля-

ват едва 1 %
 от атмосферата (ос-

таналите 99 
% са водород 

и кисло-

род), те са г
лавният регу

лировчик 

на климата. Без тях Земята щеше 

да бъде с 30 градуса по-студена. 

Другата крайност, т.е. наличието 

на твърде много парник
ови газове, 

води до обр
атния ефект – глобал

-

ното затопля
не. 

Въглищен смог над Тайюан в провинция 
Шанхай, Китай 
© Thomas Haugersveen / WWF-Norway & Arctic
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По-важни дати, 
свързани с
междуна-
родната 
Политика 
за реагиране на
климатичните Промени
1979: Първа световна климатична конференция (СКК), Женева 

– приета мащабна Програма за изследване на световния климат
1988: Създаване на Междуправителствен панел по изменение на 

климата (IPCC)
1990: IPCC и Втората световна климатична конференция призова-

ват за глобално споразумение за промените в климата; Излиза Първият 
доклад за оценка на промените в климата на IPCC.

1992: Провежда се Конференцията на ООН по околна среда и 
развитие в Рио де Жанейро, по време на която е подписана Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК), влязла в 
сила през 1994 г.

как се увелич
ават 

парниковите
 газове?

Парниковите 
газове – СО2

, ме-

тан, натриев
 окис, озон 

се отделят 

при всекидневни
 човешки дей-

ности като г
оренето на и

зкопаеми 

горива. До неотдавна 
растителния

т 

свят и океан
ите са поемали и неу-

трализирали
 излишните газове, 

но 

днес количествата
 са колосални, 

повърхностт
а на океанит

е е прена-

ситена със С
О2

, а голяма част от 

горите са из
сечени. 

колко повече са парниковите газове днес?
Съдържанието на СО

2 в атмос-ферата преди индустриалната рево-люция е било 280 ppm (части на милион). Днес то е 380 ppm. Като се добавят останалите газове, пар-никовите емисии днес са 430 ppm – един път и половина повече от това, за което е програмирана Зе-мята.

Призив на Грийнпийс „Нашия климат, ваше 
решение” върху ледника Горнър в Швейцария

© Elma Okic / WWF-Canon
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1995: Провежда се Първа-
та сесия на Конференцията на 
страните (COP 1) по РКОНИК.

1997: Подписва се Прото-
колът от Киото

1998: Провежда се COP 
4 (Буенос Айрес, Аржентина), 
Buenos Aires Plan of Action

2000: Провежда се COP 6 
(Хага, Холандия)

2001: Трети доклад за 
оценка на промените в кли-
мата на IPCC 

Провежда се COP 
6 (Бон, Германия), Bonn 
Agreements

Провежда се COP 
7 (Маракеш, Мароко), 
Marrakesh Accords

2002: Световна конфе-
ренция по устойчиво разви-
тие в Йоханесбург разглеж-
да напредъка от 1992 г. 

Провежда се COP 8 
(Ню Делхи, Индия) Delhi 
Declаration

2003: Директива 
2003/87/ЕС въвежда Ев-
ропейска схема за тър-
говия с квоти на еми-
сии на парникови газо-
ве, която влиза в сила 
за България като член 
на ЕС от 01.01.2007 г.

2004: Провеж-
да се COP 10 (Буе-
нос Айрес, Аржен-
тина) Buenos Aires 
Programme of  Work on 
Adaption and Response 
Measures

знаете ли, че ...?

• Транспортът e
 основен вин

овник за зам
ър-

сяването в гр
адовете. Фините частиц

и във въздуха
 

са причина 
за преждевременната смърт на над 

300 000 души годишно, само в рамките на ЕС. 

• Автомобилите отде
лят въглерод

ен диоксид, 

въглероден м
онооксид, аз

отен оксид и
 серен ди-

оксид, с кое
то допринас

ят за глобал
ното затоп-

ляне, кисели
нните дъждове и забо

ляванията н
а 

дихателните 
пътища.

• Изследвания н
а германски учени

 доказват, 

че ако в гра
д с населени

е от 100 000
 души 20 % 

от жителите зам
енят колите

 с колела, в
ъздухът 

става с 36 %
 по-чист. Може би това е 

причина-

та велосипед
ите да са то

лкова разпро
странени в 

Германия. Хората просто
 искат да ди

шат...

• Очаква се в н
ай-близко бъ

деще масово да 

навлязат в у
потреба и е

лектрически
те коли, из-

ползващи мотор с изцял
о елекртиче

ско захран-

ване. Освен че са п
о-екологичн

и, те са и по
-бър-

зи, по-иконо
мични, по-без

шумни от бензин
овите 

и имат значителн
о по-добро у

скорение.

• В България вече
 се продават

 електровело
-

сипеди! 
• Електрически

те колела об
икновено ко

нсу-

мират 100 път
и по-малко енергия

 в сравнение
 с 

един автомобил. Една включена в прод
ължение 

на 12 часа 
100W крушка изразходв

а енергията,
 

необходима на електри
ческото коле

ло да измине 

разстояние о
т 32 до 64 км

. 

Ледник Монако, Норвегия
© Steve Morello / WWF-Canon
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2005: Протоколът от Киото 
влиза в сила; Провеждат се COP 
11 и COP/CMP 1 (Монреал, Ка-
нада)

2006: Провеждат се COP 
12 и COP/CMP 2 (Найроби, Ке-
ния) Nairobi Work Programme on 
Adaption

2007: Провеждат се COP 13 
и CMP 3 (Бали, Индонезия); Из-
лиза Четвъртият доклад за оцен-
ка на промените в климата на IPCC.

2008: Приема се политика на ЕС – пакет „Енергетика и климат“, 
основана на следните цели:

• намаляване на емисиите на ПГ до 2020 г. най-малко с 20% в 
сравнение с 1990 г.;
• намаляване с 20 % на потреблението на енергия спрямо пред-
вижданията за 2020 г.;
• увеличаване до 20 % на дела на възобновяеми енергийни източ-
ници (ВЕИ) в общото енергийно потребление на ЕС до 2020 г. (за 
България националната цел е от 16 %);
• задължителен за всички държави членки минимум от 10 % 
дял на биогоривата спрямо цялостното потребление на бензин и 
дизелови горива за транспорта до 2020 г.
2009: Провежда се 15-ата сесия на Конференцията на страните 

(COP-15) по РКОНИК в Копенхаген, Copenhagen Accord

намаляване на 
Парниковите емисии
Борбата с промените в климата е голямо предизвикателство пред 

всяка държава. Това е така, защото икономическият растеж е силно 
зависим от енергията, а тя от своя страна - от изгарянето на изкопае-
ми горива, които предизвикват емисиите на парникови газове. Затова 
намаляването на емисиите оглавява списъка на действията, които во-
дят към устойчиво развитие:

1. Намаляване на парниковите емисии
2. Устойчив транспорт

Промените в климата увеличават риска от 
избухване на горски пожари
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3. Контрол на замърсява-
нето и оползотворяване на отпа-
дъците

4. Устойчиви материали
5. Екологични постройки
6. Консумация на местни и 

биохрани
7. Устойчиво управление 

на водите
8. Опазване на природата

България e най-енер-
гийно неефективната страна 
в ЕС, което означава, че има 
безкрайно поле за действия 
в посока минимизиране на 
емисиите. 

Има и формули, с ко-
ито всеки човек или орга-
низация може да изчисли 
какво количество въгле-
роден диоксид изхвърля в 
атмосферата всекидневно 
и след това да неутрали-
зира емисиите си.

Изчисляването на 
въглеродния отпечатък 
става чрез стандартни 
методи като Протокола 
за парникови газове на 

Института за световни ресурси 
(World Resources Institute GHG Protocol) или стандар-

та ISO 14064.
След положени усилия за минимизиране на емисиите, на корпо-

ративно ниво компенсирането на останалите емисии става чрез купу-
ване на въглеродни кредити или разработване на собствени проекти 
(въглероден офсет). 

Пазарът за доброволни въглеродни компенсации расте главоломно. 
През 2005 г. се търгуват 10 млн. тона CO2. През 2010 г. се очаква те да 
бъдат 400 млн. тона. По-ефективният избор от гледна точка на опазването 
на климата е да се закупуват задължителни кредити (например от Евро-
пейската схема за търговия с емисии), тъй като по този начин се ограни-

какво е въглероден оф
сет?

Това е цената, която плащаме за това, че 

оставяме своя неизб
ежен въглероде

н отпечатък
 

върху всичк
о около нас

. През 90-те го
дини се 

появиха пър
вите организ

ации, които 
започнаха 

да изкупуват
 въглеродни

 емисии на загр
ижени 

за околната
 среда граж

дани и компании и да 

инвестират в
 засаждането на го

ри и развити
ето 

на възобнов
яеми източници

 на енергия
. Изку-

пуването на 
въглеродни 

емисии обаче н
е отме-

ня нуждата от икон
омии и намаляване на л

ич-

ния и корпо
ративен СО2

 отпечатък. Н
ай-напред 

трябва да се
 направи вс

ичко възможно той да 

се сведе до м
инимум и да се ком

пенсират сам
о 

емисиите, коит
о не може да се избег

нат.

Електроцентрала Фримерсдорф в Северен Рейн 
Вестфалия, Германия 
© Andrew Kerr / WWF-Canon
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чават възможностите на големите 
замърсители да изхвърлят емисии. 
Най-добрият вариант обаче е реа-
лизацията на собствени компенса-
торни проекти – инвестиции във 
възобновяема енергия, енергийна 
ефективност и не на последно 
място 

дългосрочна грижа за опазване и 
създаване на гори, които поглъщат CO2.

устойчив трансПорт
Устойчивият транспорт е част от борбата с промените в климата 

и замърсяването. Всеки километър, който изминаваме с кола, води до 
изхвърляне на 100 до 500 грама CO2 емисии, като, разбира се, има зна-
чение и каква кола караме. Да не говорим за замърсители като SO2, 
NOx и фини частици. Икономиката се движи от влакове,  камиони, 
кораби и самолети, които бълват несравнимо по-големи количества и 
приносът им към замърсяването се увеличава ежегодно.

Таблиците по-долу демонстрират въглеродния отпечатък от прид-
вижването с различни видове автомобили, в зависимост от годишния 
пробег, и дърветата, необходими за неутрализирането му. Можете сами 
да проверите количеството СО2, което автомобилът ви изхвърля в ат-
мосферата, спрямо изминатите за година километри, и със засажда-

не бива да за
бравяме, че:

• Не можем да бъдем въглерод-

но неутрални
, ако не зна

ем точно 

колко са емисиите ни!

• Минимизирането н
а емисии-

те винаги е п
о-добро от к

омпенси-

рането им!

• Върховната це
л е емисиите да 

се сведат до
 нула, т. е. 

компенси-

рането или 
въглеродният

 офсет да 

стане ненужно!

Велосипедите са екологична и здравословна 
алтернатива за придвижване в съвременните 

градски условия
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          Âèä àâòîìîáèë Èçìèíàòè Ñðåäíà ÑÎ2 åìèñèè Äúðâåòà,
êèëîìåòðè åìèñèÿ íà çà ïðîáåãà íåîáõîäèìè çà
ãîäèøíî ÑÎ2 íåóòðàëèçèðàíåòî

íà ÑÎ2 çà ïðîáåãà

Ìàëúê äî 5ë/100êì, äèçåë 20 000 êì 145 ã/êì 2 900 êã 2

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, äèçåë 20 000 êì 215 ã/êì 4 300 êã 4

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, äèçåë 20 000 êì 310 ã/êì 6200 êã 5

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, äèçåë 20 000 êì 445 ã/êì 8 900 êã 7

Ìàëúê äî 5ë/100êì, áåíçèí 20 000 êì 125 ã/êì 2 500 êã 2

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, áåíçèí 20 000 êì 195 ã/êì 3 900 êã 3

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, áåíçèí 20 000 êì 290 ã/êì 5 800 êã 5

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, áåíçèí 20 000 êì 425 ã/êì 8 500 êã 7

Ìàëúê äî 5ë/100êì, ãàç 20 000 êì 110 ã/êì 2 200 êã 2

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, ãàç 20 000 êì 172 ã/êì 3 440 êã 3

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, ãàç 20 000 êì 255 ã/êì 5 100 êã 4

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, ãàç 20 000 êì 374 ã/êì 7 480 êã 6

Ìàëúê äî 5ë/100êì, ìåòàí 20 000 êì 78 ã/êì 1 560 êã 1

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, ìåòàí 20 000 êì 117 ã/êì 2 340 êã 2

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, ìåòàí 20 000 êì 195 ã/êì 3 900 êã 3

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, ìåòàí 20 000 êì 280 ã/êì 5 600 êã 5

Ìàëúê äî 5ë/100êì, õèáðèä 20 000 êì 104 ã/êì 2 080 êã 2

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, õèáðèä 20 000 êì 110 ã/êì 2 200 êã 2

Ìàëúê äî 5ë/100êì, äèçåë 10 000 êì 145 ã/êì 1 450 êã 1

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, äèçåë 10 000 êì 215 ã/êì 2 150 êã 2

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, äèçåë 10 000 êì 310 ã/êì 3 100 êã 3

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, äèçåë 10 000 êì 445 ã/êì 4 450 êã 4

Ìàëúê äî 5ë/100êì, áåíçèí 10 000 êì 125 ã/êì 1 250 êã 1

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, áåíçèí 10 000 êì 195 ã/êì 1 950 êã 2

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, áåíçèí 10 000 êì 290 ã/êì 2 900 êã 2

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, áåíçèí 10 000 êì 425 ã/êì 4 250 êã 4

Ìàëúê äî 5ë/100êì, ãàç 10 000 êì 110 ã/êì 1 100 êã 1

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, ãàç 10 000 êì 172 ã/êì 1 720 êã 1

Ãîëÿì îò 10 äî 15ë/100êì, ãàç 10 000 êì 255 ã/êì 2 550 êã 2

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, ãàç 10 000 êì 374 ã/êì 3 740 êã 3

Ìàëúê äî 5ë/100êì, ìåòàí 10 000 êì 78 ã/êì 780 êã 1

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, ìåòàí 10 000 êì 117 ã/êì 1 170 êã 1

Äæèï (SUV) íàä 15ë/100êì, ìåòàí 10 000 êì 195 ã/êì 1 950 êã 2

Ìàëúê äî 5ë/100êì, õèáðèä 10 000 êì 280 ã/êì 2 800 êã 2

Ñðåäåí îò 5 äî 10ë/100êì, õèáðèä 10 000 êì 104 ã/êì 1 040 êã 1

10 000 êì 110 ã/êì 1 100 êã 1

Легенда: - нисък въглероден отпечатък
  - среден въглероден отпечатък
 - висок въглероден отпечатък
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нето на колко дървета можете да 
компенсирате личния си въглерод-
ния отпечатък от придвижването с 
автомобил.

контрол на 
замърсяването 
и оПолзотво-
ряване на 
отПадъците

Стремежът към намалява-
не или елиминиране на замър-
сяването на въздуха, водите и 
почвите дава началото на съ-

идеи
• Намали скоростт

а! 90-95 км/ч. 

е скоростта,
 при която 

автомобилът 

замърсява най-м
алко и е 100

 % енер-

гийно ефективен. 

• Смени горивот
о! Има доста-

тъчно горив
а, които зам

ърсяват по-

малко от бенз
ина. Добро решение са 

природният 
газ, автогаз или метан. 

Биогоривата 
също замърсяват по-

малко. Повечето икон
омични горива

 

са и по-евти
ни.

• Използвай колело или ходи 

пеш, за да стиг
неш до работата

 си, 

ако живееш наблизо. Ходенето пеш
а 

и карането н
а колело са 

най-чистите 

форми на транспо
рт, а има и бонус - 

подобряват ф
изическото з

драве.

• Пътувай в командировка с 

влак вместо с кола. 
Освен че е мно-

го по-еколог
ично, пътува

нето с влак 

дава възможност за свършване на 

някаква доп
ълнителна р

абота или за
 

кратка почи
вка.

знаете ли, че ...?
• При производството на един 

тон рециклирана хартия се използва 
60% от електроенергията, необходи-
ма за направата на един тон първич-
на хартия.

• Найлоновите пликове и другите 
пластмасови отпадъци, които стигат до 
морето, причиняват смъртта на 1 000 
000 морски същества всяка година.• От 5 алуминиеви кенчета могат 
да се направят 4 рециклирани.• Стъклото, получено при ре-
циклиране, замърсява с 20 % по-мал-
ко въздуха и с 50 % по-малко водата.• Всяка година на сметището 
свършват 50 милиона тона компютри!• Една стъклена бутилка се раз-
гражда за 1 милион години!• Всеки 100 пакета двустранно 
отпечатана рециклирана хартия спа-
сяват 2 дървета, спестяват повече от 
тон вредни газове и пространство от 
почти 1 куб. метър на сметището.• Всеки от нас е отговорен за 
около 500 кг отпадъци годишно; при-
близително 30-40 % от тях са орга-
нични и вместо да бъдат изхвърляни 
на сметището могат да бъдат компо-
стирани и оползотворявани.

Свърхскоростният влак, или 
влак-стрела, е способен да развива 

средна скорост над 320 км/ч 
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временното екологично движение 
през 60-те години на миналия век. 
Замърсяването съвсем не е запазена 
марка само на големите заводи.

Един малък цех за производ-
ство на бои и лакове например 
може да бъде по-голям замърси-
тел на водите от металургичен 
комбинат.

Проблемът с отпадъците 
също е ключов. Днес проблемът 
с боклука не се изчерпва с на-
мирането на сметища и извозва-
нето му. Сега в уравнението се 
включват фактори като замър-
сяващи енергийни източници, 
изчерпване на природните ре-
сурси, вредни емисии от транс-
порта и замърсяване на приро-
дата с токсични отпадъци. 

Изграждането на модерни 
сметища предлага само временно решение. Повечето бок-
лук, който се изхвърля в дома или на работното място, на практика е 
суровина, която може да бъде преработена и употребена повторно. 

Фактите сочат, че рециклиращата индустрия предоставя все по-
големи количества суровини за производството. В ЕС поне 50 % от 
хартията и стоманата, 43 % от стъклото и 40 % от несъдържащите 
желязо сплави се правят от рециклирани материали. От друга страна, 
рециклирането наистина е част от решението, но то невинаги е прило-
жимо – много пластмаси не могат да се рециклират, а хартията губи 
качеството си при всеки нов цикъл и не може да се рециклира след 
петия цикъл.

идеи
• Винаги предпочитай зарежда-щите батерии – когато ползването на батерии е неизбежно, какъвто е случаят с диктофоните и фотоапа-ратите, използвай опцията за мно-гократно ползване на батерии със зарядно устройство. Освен това излиза и доста по-евтино.• Избягвай да принтираш из-лишни мейли и документи. Често пъти натискаме бутона Print меха-нично и задръстваме бюрото, чек-меджетата и стаята с неща, които дори не поглеждаме втори път.• Печатай двустранно – използ-вай и двете страни на хартията при принтиране и ксерокопиране. Така намаляваш на половина употребе-ната хартия. За бележки използвай обратната страна на „грешно“ от-печатаните страници.• Компостирай органичните си отпадъци – листа, клонки, око-сена трева, дървени стърготини, кухненски останки като обелки от плодове и зеленчуци, черупки от яйца, пакетчета чай, кафе и фил-три и др.

Всеки от нас е отговорен за около  
500 кг отпадъци годишно
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какво да правим 
с използваните 
батерии?

Батериите са сред най-ток-
сичните отпадъци, които изхвър-
ляме. Активните им съставки са 
силно токсични и, веднъж попад-
нали в природата, замърсяват с 
тежки метали, които проникват в 
почвата, водата и хранителната верига. 

Съгласно Директивата на ЕС за батериите и акумулаторите не-
годните за употреба батерии са токсичен производствен отпадък и 
не могат да бъдат изхвърляни като битов отпадък. Те се рециклират 
според стриктни правила на обработка при определен за това ред. В 
магазините на „Метро“ в България вече може да се предават старите 
батерии за рециклиране.

какво да правим с непотребните 
хартия, стъкло, пластмаса и метал?

Хартия
събирай и изхвърляй разделно копирна хартия, вестници, кашо-

ни, картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни продукти, 
лекарства, обувки, дрехи и др.), опаковъчна хартия за пликове, паке-
тиране и обвиване.

изхвърляй силно замърсени опаковки и хартия, санитарно-хиги-
енни материали, тапети.

Пластмаса
събирай и изхвърляй разделно пластмасови бутилки от мине-

рална вода, безалкохолни и алкохолни напитки; найлонови пликове и 
торбички; тарелки от хранителни продукти; бутилки и туби от миещи 
и почистващи препарати; фолио, кутии от козметични продукти, сла-
долед, сирене и други хранителни продукти; кофички от кисело мляко; 
флакони от шампоани, балсами и други козметични продукти; флако-
ни от лекарствени продукти.

изхвърляй силно замърсени опаковки; туби от автомасла; опа-
ковки, съдържали опасни химически вещества; платки от електронни 
устройства; саксии за цветя; играчки и ел.уреди.

Дърва за огрев, отсечени  
в пустинята Чихуахуа, Мексико 

© Edward Parker / WWF-Canon
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Стъкло
събирай и изхвърляй раздел-

но всякакви видове буркани – от 
консервирани и детски храни, бу-
тилки от алкохолни и безалкохол-
ни напитки, шишета и флакони от 
лекарствени средства и козметич-
ни продукти – изхвърлени без ка-
пачките!

Метал
събирай и изхвърляй раз-

делно кенове от сокове и безалко-
холни напитки, консервни кутии, 
метални спрей-флакони от дезо-
доранти, пяна за бръснене и дру-
ги козметични продукти, метално 
фолио; всякакви видове капачки 
– от буркани и шишета.

енергийна ефективност
Един от ключовите начини за ограничаване на емисиите на CO2 

е понижаване на разхода на енергия в сградите. Основният разход на 
енергия в сградите се дължи на отоплението и климатизацията, за ко-
ито отиват 2/3 от общо изразходената в сградата енергия. По-голяма 
част от тази енергия обаче се изразходва излишно – поради лоши из-
олации. С прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефек-
тивност можем да спестим от 70 до 90 % от разходите за отопление и 

Правилно ли изхвърляме отпадъците си?
• Задължително изпразвай и по възможност изплаквай опаковките, които изхвърляш разделно. Замър-сените опаковки затрудняват, а по-някога дори правят рециклирането невъзможно.

• Не изхвърляй силно замър-сени опаковки в контейнерите за разделно събиране. Те не само че не могат да бъдат рециклирани, но замърсяват и останалите опаковки, които се намират в контейнера. • Смачквай опаковките преди да ги изхвърлиш. Така намаляваш обема на опаковките и предотвра-тяваш запълването на контейне-рите с въздух. Това увеличава по-лезния обем и косвено допринася както за намаляване на вредните газове, образувани при движени-ето на транспортните средства, извозващи отпадъците, така и за спестяване на природни суровини.

Горски пожар в Амазонка, Бразилия
© Mark Edwards / WWF-Canon
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климатизация.

Съществуващите в Бълга-
рия стандарти за топлинна изо-
лация са доста ниски, затова има 
огромни възможности за подо-
брение на енергийната ефектив-
ност, както в съществуващите, 
така и в новостроящите се сгра-
ди. Това не само спестява разхо-
ди на домакинства и фирми, но и 
увеличава комфорта на обитаване.

С повече от 30 % може да се намали 
потреблението на топлинна енергия, ако 
се изолират стени, покриви и мазета и 
се подобри уплътнението на дограмите в 
един дом. 

Употребата на климатици за ох-
лаждане на въздуха, която е и финансо-
во неизгодна, може да се ограничи, ако 
се използва сянката на по-широки стре-
хи, сенници, щори, покривна изолация 
и подходяща вентилация. 

Средствата, вложени в енергос-
пестяващи мерки, обикновено се въз-
становяват за период от 1 до 5 години, благо-

дарение на по-ниската консумация на 
енергия. 

Въпреки многобройните предим-
ства на енергоефективните решения и 
въпреки безспорната им ефективност 
спрямо цената, те често не се прила-
гат, защото хората не знаят за тях или 
не разполагат със средства за начал-
ната инвестиция. Решението са ефек-
тивни информационни кампании и 
предоставяне на финансиране.

нискоенергийна сгра-да е сграда, която е проектирана така, че да предоставя значител-но по-висока степен на енергийна ефективност, в сравнение с изис-кванията на националните норми към енергийните характеристики на сградите. По правило важи, че за експлоатацията на такива сгра-ди се изразходва поне с 50 % по-малко количество енергия, откол-кото в обикновените сгради.

Пасивната къща е сграда 

с качествена
 изолация, в

 която се 

поддържа приятен в
ътрешен кли-

мат и в която 
функцията на 

главен 

енергоизточн
ик за отопление се 

изпълнява от
 свободната 

„пасивна“ 

енергия във
 формата на слън

чева 

енергия, изл
ъчваната от 

човешко-

то тяло топл
ина и топли

ната, ко-

ято се образ
ува от изпол

званите в 

бита уреди.

Токсичен облак над Мексико сити
© Paul Forster / WWF-Canon
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С п о р е д 
последните промени в Европейската 
директива за енергийните характе-
ристики на сградите (2002/91/ЕО) 
отпада прагът от 1000 м3 за изпъл-
нение на минималните изисквания 
за енергийни характеристики по 
отношение на сгради, подложени 
на основен ремонт. 

знаете ли, че ...?

• Всеки 1000 кВт/ч спестена 

eлектроенер
гия се равнява на 1 

тон по-малко парник
ови газове в

 

атмосферата.

• Оставените пр
ез нощта лам-

пи в едно по
мещение могат да из-

хабят толков
а ток, колко

то е ну-

жен за загряв
ането на 100

0 чаши 

кафе.
• Светодиодните

 лампи (LED) 

са до 10 пъти
 по-малко енергое

мки 

от конвенцио
налните: ако 

до 2025 г. 

светодиодите
 навлязат достатъчно 

широко, консу
мацията на ел

ектри-

чество в свет
а ще намалее с 50 %.

• Мониторът, ос
тавен да раб

оти 

цяла нощ, хаби енерги
ята, достатъч

-

на на лазерни
я принтер да

 отпечата 

800 страничк
и във А4 формат.

• Намаляването н
а температу-

рата в офиса само с 1 градус 
през 

зимата понижава сметката за то
к 

с 10 %.
• 10 % от стойност

та на ваши-

те сметки за елек
троенергия и

дват 

от електроур
едите в дом

а ви, ос-

тавени в реж
им „изчакване“

. Това 

са компютри, телевизионн
и при-

емници, стерео
 музикални си

сте-

ми и др.

идеи
• Смени крушките си с енер-госпестяващи!
Енергоспестяващите крушки ползват едва 20% от енергията, нужна на обикновените крушки, за да излъчват същото количество светлина, и издържат около 8 пъти по-дълго от тях, което намалява разходите. По-ниската сметка за ток ще изплати инвестицията за по-малко от година. В този сми-съл поне година трябва да е гаран-цията, която трябва да получиш в магазина за живота на всяка енер-госпестяваща крушка. За времето, през което ще свети, една такава крушка ще икономиса около 1/3 тона парникови газове на атмос-ферата.

• Гаси осветлението, когато не ти е нужно, и научи другите око-ло теб да правят същото. Дърпай щорите, за да влиза дневна светли-на. Ако светлината не ти достига, използвай настолна лампа, вместо да палиш светлините в цялото по-мещение.

Изгаряне на нефт и газ на о-в Сахалин, Русия
© Vladimir Filonov / WWF-Canon
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 Съществуването на този праг 
в досега действащата директива 
на практика изключваше 72 % от 
сградния фонд, който според екс-
пертите разполага с изключителен 
потенциал за икономия на енер-
гия при минимални разходи.

Крайното годишно енер-
гийно потребление на глава от 
населението за София е 36 418 
kWh. Това се равнява на 20 029,9 
кг СО2 емисии в атмосферата. 
За да компенсира за въглерод-
ния си отпечатък, всеки жител 
на столицата трябва да засажда 
17 дървета годишно. 

В таблиците по-долу мо-
жете проверите колко емисии 
СО2 се отделят в атмосфера-
та, в резултат от потреблени-
ето на електричество и газ 
във вашето домакинство. 
Трябва само да погледнете 
месечните си сметки за ток 
или газ, за да научите какъв 

е въглеродният отпечатък на 
вас и семейството ви.

идеи
• Изключвай ел. уредите от 

мрежата, когато н
е ги използв

аш. 

Те консумират енергия
 дори и из-

ключени, стига 
да са в кон

такт с 

електрическ
ата мрежа,  формирй-

ки цели 10 %
 от сметката за ток

!

• Ако имаш възможност, из-

бери отопление на газ – до три 

пъти по-чисто е. Парното е най-

„мръсният“ начин на отопляване. 

Старите ТЕЦ-ове са сред
 инстала-

циите, бълва
щи най-много вредни

 

газове във в
ъздуха. Ако се налага

 

да се отопля
ваш на електрич

ество, 

климатиците от ен
ергиен клас А

АА 

ще свършат най-добра
 работа.

• Монтирай тер
мостати на ра

-

диаторите. А
ко в дома или на ра-

ботното място е топло
, не бързай 

да отваряш прозореца, 
просто за-

върти термостата.

• Ако имаш възможност, ин-

сталирай слънчеви колектори на 

покрива, които да ти осигуряват 

топла вода.

• Ако тепърва ти
 предстои стр

о-

еж на собствен 
дом, помисли за па-

сивна къща! Това е сграда,
 която е 

така проекти
рана, че пра

ктически 

се отоплява и охлажда сама, без 

участието на
 активни ото

плителни 

или охладите
лни системи. 

• Избора на цветове в твоя 

дом също може да повлияе на 

консумацията на е
нергия. Белите 

стени отразя
ват 80 % от светлина

-

та, попадащ
а върху тях, 

а черните 

– само 10 %.

Съвременните технологии за производство 
на енергия от ВЕИ непрекъснато се 

усъвършенстват
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 устойчиво 
 изПолзване 
на водата

разход на Eмисии  дървета,   
електро- на со2 необходими за  
енергия  неутрализиране  
  на со2 от  
  изразходваната  
  енергия
100 кWh 55 кг 1
200 кWh 110 кг 1
300 кWh 165 кг 1
400 кWh 220 кг 1
500 кWh 275 кг 1
600 кWh 330 кг 1
700 кWh 385 кг 1
800 кWh 440 кг 1
900 кWh 495 кг 1
1000 кWh 550 кг 1
1500 кWh 825 кг 1
2000 кWh 1 100 кг 1
3000 кWh 1 650 кг 1,5
4000 кWh 2 200 кг 2
5000 кWh 2 750 кг 2,5

Ако намалите потреблението 
си на електроенергия със 100 кWh, 
в атмосферата ще се изхвърлят 55 
кг по-малко емисии на СО2! 

разход  Eмисии  дървета,   
на газ на со2 необходими за  
месечно  неутрализиране  
  на со2 от  
  изразходваната  
  енергия
70 м3 158.9 кг 1
80 м3 181.6 кг 1
100 м3 227.0 кг 1
110 м3 249.7 кг 1
120 м3 272.4 кг 1
130 м3 295.1 кг 1
140 м3 317.8 кг 1
150 м3 340.5 кг 1
160 м3 363.2 кг 1
170 м3 385.9 кг 1
180 м3 408.6 кг 1
190 м3 431.3 кг 1
200 м3 454.0 кг 1

Ако намалите годишното си 
потребление на газ със 100 м3, в 
атмосферата ще се изхвърлят 22.7 
кг по-малко емисии на СО2!

знаете ли, че ...?

• Река Дунав е сред д
есетте реки в

 

списъка на С
ветовния фонд за защи-

та на диват
а природа, 

изложени на 

голям риск, заради строителство
то 

на язовири, 
замърсяването и

 проме-

ните в клим
ата.

• За изработ
ването на ед

на пласт-

масова бутилка за минерална вода 

се харчи по
вече вода, о

тколкото тя
 

побира.
• Ако потреблен

ието на вода
 про-

дължи както досе
га, през 2025

 г. 2/3 

от хората ще живеят в условия на 

водна криза.

знаете ли, че ...?

• Средно човек
 използва 13

5 ли-

тра вода на 
ден. От тях 2/3 оти

ват за 

миене на ръце
те и пускане

 на водата 

в тоалетната
.

• Кранче, от ко
ето капе по 

капка 

в секунда, р
азхищава 11 литр

а вода 

на ден. Само едно капещ
о кранче ще 

увеличи с 2 
кубикразхода

 ти на вода 

за месеца.

• Една халба би
ра глътва 6 л

 вода, 

преди да влезе в бутилката, за на-

правата на е
дин вестник 

отиват 10 л, 

една памучна тениска
 поема 150 л, а 

стоманата в една
 кола – 20 0

00 л.

идеи
• Редовно проверявай за течове, капещи кранчета, спукани тръби, теч от тоалетната или казанчето.• Пести водата като не се зас-тояваш излишно дълго под душа. Спирай водата, докато миеш зъ-бите си. Когато изплакваш плодо-ве или зеленчуци, използвай купа, вместо течаща вода. Ако искаш да оставиш водата да се изтече, под-ложи лейка или шише, с което по-сле да полееш цветята.
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как ще се 
отразят 
Промените 
на климата 
в българия?
По данни на Националния ин-

ститут по метеорология и хидроло-
гия към БАН, до 50 години климатът 
на България ще стане субтропичен.

Това ще доведе до 

• Изчезване на голям брой растителни и животински видове и 
традиционни земеделски култури

• Възникване и разпространение на нови за нашия регион бо-

знаете ли, че ...?

• Средно човек
 използва 13

5 ли-

тра вода на 
ден. От тях 2/3 оти

ват за 

миене на ръце
те и пускане

 на водата 

в тоалетната
.

• Кранче, от ко
ето капе по 

капка 

в секунда, р
азхищава 11 литр

а вода 

на ден. Само едно капещ
о кранче ще 

увеличи с 2 
кубикразхода

 ти на вода 

за месеца.

• Една халба би
ра глътва 6 л

 вода, 

преди да влезе в бутилката, за на-

правата на е
дин вестник 

отиват 10 л, 

една памучна тениска
 поема 150 л, а 

стоманата в една
 кола – 20 0

00 л.

идеи
• Може да поставиш контей-нери за събиране на дъждовната вода, която след това да използ-ваш за тоалетните или за полива-не.

• Пази водата в канала – чес-то неща, които на пръв поглед ни се струват безобидни, се оказват крайно вредни, дори токсични. То-нер, мастило, лепила и бои в ни-какъв случай не бива да попадат в канализацията, защото могат да отровят хиляди литри вода.• Не се престаравай с миенето на служебния или личния автомо-бил. Прави го само тогава, кога-то колата видимо има нужда от баня.

Полупресъхнал приток на река Ефрат  
в Югоизточен Анадол, Турция

© Edward Parker / WWF-Canon
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лести и вредители, устойчиви на 
новите условия.

• Наводнения и бедствия 
поради променените климатич-
ни условия.

• Намаляване на количе-
ството валежи, особено през ля-
тото.

• Намаляване на средния обем повърхностни води и спад на коли-
чеството налична вода за битови и промишлени нужди до 80 %.

• Увеличен риск от пожари.

• Промяна в географското разпределение на земеделието и други 
отрасли.

• Изместване на туризма на север и към планинските райони, 
същевременно трудности пред ски-туризма заради намалените коли-
чества сняг.

какво може 
да наПрави българия 
в борбата с 
климатичните Промени?

•  Да промени енергийната си стратегия и политика в посока 
намаляване на енергийния интензитет на икономиката и увеличаване 
енергийната ефективност и производството на енергия от възобновя-
еми източници. 

•  Да ограничи използването на изкопаеми горива – въглища, 
нефт, газ, а с това и зависимостта си от внос на енергийни суровини.

Последиците от урагана Мич, унищожил 
бананови плантации в долината Агуан, Хондурас
© Nigel Dickinson / WWF-Canon
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•  До 2050 г. да премине на 
100% използване на енергия от 
възобновяеми енергийни източ-
ници, което означава ползи за 
българската икономика, за създа-
ването на допълнителни работни 
места и за по-добър търговски 
баланс.

електричество 
от възобновяеми 
енергийни източници (веи)
В България има голям потенциал за производство на електрическа 

енергия по устойчив начин от възобновяеми енергийни източници (вя-
тър, слънце, биомаса, водна и геотермална енергия). ВЕЦ-овете в момен-
та произвеждат около 10 % от консумираното в страната електричество. 
Биомасата може ефективно да се превърне в електрическа и топлинна 
енергия в централите за комбинирано производство. И не на последно 
място е големият потенциал на слънчевата и вятърната енергия. 

С изключение на ВЕЦ-овете, засега в България възобновяемата 
енергия не се използва широко. Но тази ситуация може да се промени. 
Редица европейски страни все повече използват енергия от възобно-
вяеми източници. В Дания например потреблението на електричество 
от ВЕИ се е увеличило от под 4 % през 1990 г. до 16 % през 2005 г. 
Подобна тенденция се наблюдава и в Испания и Германия.

В пакета от енергийни мерки на Европейския съюз се предлага 
до 2020 г. България да задоволява 16 % от вътрешното си енерго-
потребление чрез ВЕИ. За да се постигне това, приносът на възобно-
вяемите източници може да се увеличи до 30 % чрез инсталирането на  
1500 MW вятърна мощност – едва половината от това, което е инста-
лирано в малка страна като Дания – и мощности в размер на 500 MW 
във форма на централи за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия, захранвани от биомаса. Това ще намали вноса 
на енергия и в същото време ще създаде нови работни места.

Чрез инсталирането на 1500 MW вятърна 
мощност може да се постигне целта от 16 % 

енергопотребление от ВЕИ в България до 2020 г.
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възобновяема 
тоПлинна 
енергия
Дървесината като традиционен 

източник на енергия за Бълга-
рия задоволява 46% от топлин-
ните нужди на домакинствата 

– чрез изгарянето на дърва в домакински печки. Чрез използването 
на по-ефективни печки и бойлери може значително да се намали кон-
сумацията на дърва, съответно емисиите парникови газове от тях. В 
България има изобилие от един неизползван досега енергиен източник 
– сламата. Тя може да се използва особено ефективно в големи котли 
в обществените сгради и в централите за комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия. 

България е слънчева страна. През по-голямата част от годината 
слънчевата светлина може да задоволи потребностите ни от топла вода 
и да допринесе за отоплението на жилищата и промишлените сгради.

 За да се постигне 16 % енергопотребление от ВЕИ в България 
до 2020 г., както е заложено в пакета енергийни мерки на ЕС, може 
да се увеличи използването на слънчевата енергия чрез изграждане на 
слънчеви колектори с обща площ 1 милион м2 (едва 30 % от площта 
на слънчевите колектори в Гърция в момента). Чрез изграждане на 
500 MW мощности за комбинирано производство на топлинна и елек-
трическа енергия, възобновяемата топлинна енергия може да задово-
ли 20 % от потреблението на парно отопление в страната. 

Все повече държави, организации и граждани се ангажират ак-
тивно с дейности по опазване на околната среда и съхраняване 
на природата. Призоваваме ви да изразите своята загриженост 
към екологичните проблеми като предприемете някои дори на 
пръв поглед незначителни промени в начина си на живот. За-
почнете с дома или офиса си – помислете как използвате ос-
ветлението или водата, как изхвърляте непотребното, как се 
придвижвате всеки ден. 
Желаем ви успех!

За създаването на тази книжка са използвани материали, предоставени 
с любезното съдействие на ГОРИЧКА и екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА 

Чрез изграждане на слънчеви колектори  
с обща площ 1 милион м2 може да се постигне 
целта от 16 % енергопотребление от ВЕИ  
в България до 2020 г.
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зелена книжка

Тази книжка е създадена с финансовата подкрепа на ФМ на 
ЕИП по проект „Зелена стъпка напред: за нова ангажираност 
и отговорност към околната среда на българските политици“ 
(договор № ПО1-15-20/01.02.2010). Цялата отговорност за 
съдържанието на книжката се носи от Българско училище 
за политика и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че тя отразява официалното становище на ФМ на 
ЕИП и Договарящия орган.


