
 
Приятелю, 
Ти, който четеш това послание, 
 
Може би си забелязал, че в новините и навсякъде около нас все повече се говори за 

глобалното затопляне. Това е така, защото проблемите с изменението на климата са едни от най-
големите предизвикателства, пред които сме изправени всички ние. 

Ако не предприемем действия срещу изменението на климата, светът, в който днес 
живеем, след няколко десетилетия ще е немислимо по-различен. Навсякъде ще бъде по-топло, 
някои острови и крайбрежни зони ще изчезнат под морето, защото полярният лед непрекъснато 
се топи. Ще има повече бури, наводнения, топлинни вълни и суши. Недостигът на храна и вода 
ще се разраства в световен мащаб, като някои чувствителни към климата животни и растения ще 
измрат. 

 

 
 

НИЕ МОЖЕМ да предотвратим всичко това! За целта трябва всеки от нас да поеме своята 
роля в действията си за опазване на обкръжаващата ни природа.  

Климатът се променя основно заради начина, по който произвеждаме и използваме 
електричество и енергия за отопление на домовете, захранване на заводите или пътуване с коли 
и самолети. Като променяме тези навици и използваме енергията по-отговорно, можем да 
намалим емисиите на СО2 и другите парникови газове, които причиняват изменението на 
климата. 

 

 
 
 



КАТО ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТ!
 
 

• Не затопляй дома си твърде много. При намаляне на температурата само с 1 °С, сметката за 
отопление на семейството ти ще олекне с около 7 %. От цялата енергия, използвана в 
домакинствата, 70 % отива за отопление. 
• С помощта на родителите си програмирай домашния термостат така, че през нощта или докато 
не си вкъщи, температурата да е 17 °С, а докато се будиш или се върнеш у дома, отново да е 
стигнала уютните 20 °С. 
• Икономисвай топла вода и вземай душ вместо вана - душът изисква 4 пъти по-малко енергия. 
• Когато проветряваш стаята си, оставяй прозореца широко отворен за няколко минути. После го 
затвори, за да запазиш топлината да не излиза дълго време. 
• Напомняй на родителите си редовно да размразяват хладилника и да не го  оставят на най-
силно охлаждане. Така може  да спестите до 30 % от използваната енергия. 
• Не поставяй горещи или топли храни в хладилника. Остави ги първо да изстинат и след това ги 
прибери вътре. 
 

 
 

• Не забравяй да изключваш лампите, когато не ти трябват. 
• Не оставяй телевизора, уредбата или компютъра в режим на готовност (standby). Средно 45 % 
от енергията, която изразходва един телевизор, е именно в режим на готовност. Ако всички 
европейци не използват този режим, спестената енергия ще е достатъчна за нуждите на страна 
като Белгия. 
• Не оставяй мобилния си телефон включен в зарядното устройство, когато батерията е вече 
заредена. В този случай 95 % от енергията отива на вятъра и едва 5 % се използват за зареждане 
на телефона. 
•  Говори на родителите си и за енергоспестяващите крушки и домакински уреди. Тези, които са 
енергийно ефективни, носят европейски етикет А+. 
• Ако спираш кранчето, докато си миеш зъбите, ще икономисваш по няколко литра вода. 
 

 
 

• Когато пазаруваш, използвай пазарска чанта, а не еднократна пластмасова торбичка. 
• Изхвърляй използвания стъклен амбалаж в специалните контейнери за стъкло и отделяй 
хартията, картона и алуминиевите кутии (кеновете) от останалите отпадъци. За рециклиране на 
алуминиеви кенове е нужна десет пъти по-малко енергия, отколкото за производство на нови. 
Фабриките използват много по-малко енергия, когато произвеждат хартия от стари вестници в 
сравнение с производството й от дървесен пулп. 
• Ако имаш градина, компостирай биологично разграждащите се отпадъци от домакинството. 
• Избирай продукти, за които са използвани малко опаковъчни материали, по възможност 
купувай опаковки, които могат да бъдат доливани или презареждани. 
• Носи си закуската в кутия за многократна употреба, вместо в алуминиево фолио или хартиен 
плик. 
 

 
 

• Ако трябва да отидеш на място, което е наблизо, ходи пеш или използвай велосипеда си (не 
забравяй предпазната каска!). Насърчи за същото родителите си, които вероятно предпочитат 
колата ... 
• Когато пътуваш с тях по-далеч, помисли дали не е по-добре да  отидете с автобус или влак. 
• Когато е възможно, избягвай пътуването със самолет, отделящ огромни количества СО2 в 
атмосферата. Авиацията е източник на най-бързо увеличаващите се на въглероден двуокис (СО₂) 
емисии. 
• Ако родителите ти мислят да купуват кола, помоли ги да изберат малък и икономичен модел - 
освен всичко друго, така ще икономисвате и пари за гориво!  
 
 



 
 

• Засади дръвче в училище, в градината или квартала! За целия си жизнен цикъл пет дървета 
поглъщат около един тон СО₂. 
• В магазините и супермаркетите търси стоки с европейския екоетикет (стилизирано малко 
цвете) и с етикет за европейска органична продукция (стилизирано малко листо). 

    
• Използвай колкото се може по-малко хартия: прави двустранни фотокопия. Използвай 
електронна поща. 
 

 
 

• Консумирай местни, сезонни храни. Освен че са по-здравословни, те са по-добри за околната 
среда! 
• Храни се с по-малко месо. Производството на месо натоварва атмосферата с много СО₂. 
• Предложи свои оригинални  инициативи в училище, у дома, в младежкия център или спортния 
клуб. По-забавно е, когато сме заедно! 
• Води си дневник на действията за ограничаване на изменението на климата! В продължение 
на осем седмици си поставяй точки за всяко действие през седмицата, а в края на периода ги 
събери и виж колко точки си събрал. Това е оценката, която Майката Природа ти поставя 
за благородните усилия да я пазиш и защитаваш! 
 
 

РАЗПРОСТРАНИ ТАЗИ ЛИСТОВКА СРЕД СВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ПОЗНАТИ, РОДНИНИ И 
СЪМИШЛЕНИЦИ!  

Не забравяй, че можеш да контролираш изменението на климата и да проявиш отговорност 
като намаляваш своите емисии на СО₂ чрез малки промени във всекидневното си поведение. 

 
ТИ ВЕЧЕ ЗАПОЧНА! 

ПОМОГНИ НА ПОВЕЧЕ ХОРА ДА ТЕ ПОСЛЕДВАТ! 
НИЕ СМЕ С ТЕБ, БЪДИ И ТИ С НАС! 
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