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Измененията в климата са  неоспорим  факт и най- вероятно това се дължи на 

човешката дейност

 Изменя се видът на бедствията: Бедствията свързани с времето са се удвоили през последните 20 години,

нарастват бедствията от локален и среден мащаб, наблюдаваме все повече “не-типични” бедствия;

 Повече суша и засушаване, повече топли дни  и горещи вълни, съчетани с повишена влажност и замърсяване на 

въздуха в градовете, необичайно за сезона време: Повишен риск от ограничение на водните ресурси, горски 

пожари, повишени  рискове за здравето на най- уязвимите - възрастните, самотните, хората с увреждания и децата;

Обезлесяване. Промени в обработваеми земи и култури…

 Все повече бури: Силни ветрове, повече и по- проливни валежи, по-чести наводнения, свлачища, замърсяване на

водата, унищожена реколта;

 Покачване нивото на моретата и океаните…
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• Наводнения - по-чести, с повече засегнати

• Засушаване и екстремни температури

• Сигурност на прехраната

• Здравеопазване

Променящите се тенденции са свързани с:
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 Наличните сценарии за изменение на климата в България предвиждат

тенденция на увеличаване на честотата на екстремните събития и

бедствия. Опасност от значителни и съществени метеорологични събития

като суша, силни снеговалежи, снежни бури, заледяване, градушка;

 Изследване на Националния институт по метеорология и хидрология при

Българска академия на науките (НИМХ-БАН) предвижда увеличение на

годишната температура на въздуха в България с от 0,7°С до 1,8°С

към 2020 г. Към 2050 г. и 2080 г. се очакват дори още по-високи

температури, като прогнозите са съответно за увеличение между 1,6°C и

3,1°C и 2,9°C и 4,1°C.

В  България климатичните промени могат значително да увеличат проявата и 

мащабите на бедствията, свързани с метеорологични явления.
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Изменението на климата не поражда много нови или непознати заплахи за здравето, но ще засили определени взаимодействия между

околната среда и човешкото здраве, чиито последици ще бъдат по-сериозни и по-силно изразени от сега наблюдаваните.

Климатичните изменения имат директно (колебания в температури, валежи и екстремни явления) и индиректно (замърсяване на

въздуха, качество и количество на вода и храна и миграция на населението) въздействие върху човешкото здраве.

 Разпространение на заболявания в нови зони, райони, нетипични преди.;

 Увеличаване на броя на болестите причинени от замърсени води след наводнения. Възможни огнища на инфекциозни

заболявания (включително заболявания като малария, които не са типични за нашите географски ширини).

 Нарастване на заболеваемостта дължаща се на повишените температури, влажността или сушата. Смъртните случаи

нарастват с 2 - 5% за всеки градус по Целзий, повишаване на честотата на нови заболявания или влошаване на вече

съществуващи заболявания. Възможни наранявания, респираторни, инфекциозни, сърдечно-съдови заболявания и др.
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Топлината и  силното слънце могат да 
засилят ефекта на замърсяването на 
въздуха

Горещините крият повече рискове за 
страдащите от белодробни заболявания и 

сърдечно- съдови заболявания

Когато е горещо нивата на замърсяване на 
въздуха са по- високи. Не отваряйте 

прозорците дори когато вътре 
температурата  е по-ниска от навън.

Горещините и 
замърсяването на 

въздуха

Градската среда.
Ефектът на „топлинният остров“

Температурите в градовете са по-високи 
отколкото в селата поради  намаленото топлоотдаване , 
преобладават повърхности, 
които задържат топлина и това се нарича ефект на 
„топлинния остров“

Други фактори способстващи за това: 

Сгради липса на                           висока 
блокиращи                           растителност                      влажност  ….
вятъра

Много МПС                     климатици                    асфалт           замърсен въздух  
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Високите температури станаха характерно явление за месеците юли и август. Това са така наречените горещници, които  може да имат опасни 

последици за здравето и да поставят в рискова ситуация живота на хората, особено възрастни, хронично болни, малки деца и работещи на открито. 

 Преди

Да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по средствата за масова информация и предупрежденията. Да се отлагат пътувания

през горещите часове на деня, ако не е наложително.

 По време

Да се стои в прохладни помещения, да се покриват прозорците и да се проветрява вечер. Ако непременно трябва да излезете или

пътувате, да се пият често и повече течности, да се носи шапка и използват светли, леки дрехи /по възможност свободни, от естествени

материи, памучни/, за предпочитане е това да става с транспортно средство разполагащо с климатик. Пийте най - малко 2- 3л течности

на ден /вода, айран, да се избягват газирани напитки, алкохол и кафе/. Да се правят почивки на сянка и колкото е възможно в хладни,

проветриви места. Когато сте изложени на слънце използвайте шапка, ползвайте лосион с висок защитен фактор. Да се избягва

интензивна физическа дейност през горещите часове и продължителен престой на слънце, правете чести почивки. Грижете се за себе

си, семейството си /внимание към деца, възрастни, бременни жени/ и съседите си! Телефонно обаждане или почукване на вратата може

да спаси живота.

 След

Ако сте получили слънчеви изгаряния, имате симптоми на прегряване - потърсете медицинска помощ незабавно!

Излагането на открити части на тялото на преки слънчевите лъчи може за кратко време да предизвика изгаряния, а високата

температура да предизвика термичен шок. Ако имате: главоболие, гадене, повръщане, мускулни крампи и или не уринирате през

последните часове, вероятно има обезводняване. Препоръчва се в случая да се пие вода в малки количества, на малки глътки до

стабилизиране на състоянието. Потърсете медицинска помощ. Ако се забелязва обърканост, дезориентираност, войнственост или друга

промяна на психичното състояние, това най – вероятно е топлинен удар. Потърсете медицинска помощ.

Екстремни температури - топлинни вълни, горещници. Какво да правим:



 

 БЪЛГАРСКИ 

ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Поддържайте 
дома  си 

прохладен 

Пийте повече 
течности 

Хранете се 
добре

Проверявайт
е близките си 

и съседите

Носете леки, светли 
дрехи

Избягвайте 
физически усилия 

Грижете се за дом. 
животни и дом. 

любимци

Не оставяйте хора 
или дом. любимци 

в автомобил

Не стойте на 
слънце

Не пийте алкохол

Симптоми на топлинен 
удар

Съвети при топлинни вълни

Главоболие

Виене на свят, 
обърканост

Загуба на апетит, 
гадене

Обилно 
изпотяване

Бледа кожа  

Крампи

Учестен пулс и 
дишане

Температура над 37 
градуса

Силна жажда

Сънливост и 
унесеност при 
децата
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ВНИМАВАЙТЕ  ЗА ОПАСНОСТ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ!

 Топлинен синкоп - При страх, стрес, болка, възбуда, топлина и дълго стоене прав - внезапно разширение на

кръвоносните съдове и забавен пулс. Възникналият спад на кръвното налягане предизвиква кратковременен недостиг

на кислород в мозъка и кратка загуба на съзнание (синкоп). Мерки: Поставяне в легнало положение, краката

нависоко, да се внимава за съпровождащи наранявания от падане.

 Топлинно изтощение - При прегряване водно-електролитните загуби може да предизвикат мускулни схващания /

крампи. Кожата е бледа, студена и потна, ускорен пулс, спад на кръвното налягане, леко повишена телесна

температура, прилошаване, повръщане, неспокойствие, мускулен спазъм, възможни смущения в съзнанието. Мерки:

Поставяне студено на краката, приемане на течности. При смущение в съзнанието се търси лекарска помощ.

 Топлинен удар - Отказ на телесната температурна регулация под въздействие на висока температура и недостатъчна

възможност на тялото да отдава топлина. Натоварване при горещини или пребиваване в намираща се на слънце кола,

могат да доведат до топлинен удар. Кожата е суха, зачервена, по-късно сиво-цианотична, повишена температура,

гадене, виене на свят, главоболие, ускорен пулс и дишане, замъглено съзнание. Мерки: Поставяне в студено

помещение, с издигната горна част на тялото, охлаждане, контрол на пулса. Лекарска помощ - позвънете на 112.

 Слънчев удар - При интензивно слънчево облъчване на главата може да се стигне до дразнене на мозъчната кора.

Симптомите често възникват по- късно, може да се развие мозъчен оток с повишено мозъчно налягане. Рискови са

деца и хора с гола глава. Кожата е зачервена, гореща, останалата кожа е с нормална температура, прилошаване,

повръщане, виене на свят, болки и стягане в челото, ускорен пулс, спадане на кръвното налягане, до загуба на

съзнание. Мерки: Поставяне на студено, повдигната горна част на тялото, охлаждане на главата. Лекарска помощ -

112.

Екстремни температури - горещи вълни, горещници. Какво да правим:
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Топлинни вълни: 
Съвети за възрастните

Ако при топлинна вълна не се чувствате добре: 

Потърсете помощ ако имате замаяност, 
чувствате слабост и гадене, имате 

повишена раздразнителност и главоболие

Незабавно се преместете на хладно място

Пийте вода за хидратиране

Дръжте медикаментите на температура 
под 25 градуса, в хладилник Самотни възрастни хора, живеещи 

изолирано са в особен  риск. Ако познавате 
такива, при горещини обадете им се и 
проверете как са, имат  ли нужда от нещо. 

Топлинни вълни: 
полезни съвети
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Наред с бедствията от много високите температури през лятото, се понасят и много материални щети и жертви и на студовете 

през зимата. 

 Следете метеорологичния бюлетин, предаван по радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително,

част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания.

 Облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода и няколко сандвича в чантата си. Носете

лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки. Не употребявайте алкохол!

 Ако все пак решите да тръгнете с автомобил, той трябва да има изправно радио. Носете зареден мобилен телефон.

Проверете дали имате достатъчно гориво, вериги, въже, лопатка, фенерче и брадвичка. Гумите трябва да не са много

напомпани, поставете вериги. Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече километри, те се разчистват

от навяванията с предимство. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, електропроводи и дървета.

 Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби. В случай, че сте затънали в

навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на празен ход, поради опасност от отравяне, гасете

го периодически. Завържете дреха с ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани.

 Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на тел. 112, органите на КАТ,

Пътните служби, на екипите на ПБЗН /Гражданска защита/. Окажете помощ на изпадналите в беда. Масажирайте леко

измръзналите части на тялото. При необходимост, транспортирайте пострадалите до болнично заведение.

Екстремни температури - студове и заледявания. Какво да правим:
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 Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява,

преустановете пътуването, като спрете в най-близкото населено място.

 Когато трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с подходящи обувки и топли дрехи и ръкавици. Носете зареден

мобилен телефон, транзистор и фенерче. Избягвайте да се движите поединично, вървете далеч от сгради,

електропроводи, стълбове и дървета, вземете мерки против измръзване на крайниците.

 В населените места се обърнете към административните власти, ПБЗН, МВР или Пътните служби.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ!

Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на студ, влага 

и силен вятър. Затова:

 Осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици.

 При умора не спирайте, намалете темпото, но не лягайте и не сядайте

- такава почивка на снега крие опасност от “бялата смърт” вследствие на преохлаждане. 

 Поемайте повече топли течности и калорична храна.

 При загуба на чувствителност на различни части на тялото, 

разтривайте внимателно до възстановяване на чувствителността само със суха дреха.

 При поява на мехури по измръзналите части на тялото, направете стерилна превръзка, добре изолирана от студа и 

организирайте бързо транспортиране на пострадалия до болница. 

Екстремни температури - студове и заледявания. Какво да правим:
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В България съществува силна законова и институционална основа за УРБ, което ще подкрепи и дългосрочната 

устойчивост спрямо климатичните рискове.

 Закон за защита при бедствия, последно изменен и допълнен през 2017 г.

 Плановете за управление на риска от наводнения, 2016 г.;

 Стратегическата оценка на околната среда в рамките на ОП „Околна среда 2014–2020 г.“;

 Стратегията за намаляване на риска от бедствия за период 2014–2020 г. и Националната програма за защита при 

бедствия за период 2014–2018 г.; и Годишният план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма ;

 Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата; 

 Други секторни закони, стратегии и стратегически планове за действие и програми за изпълнението на плановете.

 Съвети за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, областните управители и кметовете]

 Налице добре утвърдена гражданска защита или система за реагиране при аварии и бедствия, в рамките на която 

има ясно определени роли и отговорности по Единната спасителна система, отлично сътрудничество с ЕС с оглед 

гражданската защита, тренировки и обучение и интеграция с Българския Червен кръст и гражданското общество 

при необходимост от реагиране при бедствия.

Стратегии, политики на международно ниво, ЕС и Българска законодателна, 

политическа и институционална рамка за управление на риска от бедствия /УРБ/
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 Сътрудничество с МФЧК, МКЧК, националните дружества и Центъра за изменения на климата в Холандия.;

Международна Конференция на ЧК/ЧП

“Заедно за хуманност” 2007 - Поети са

ангажименти, свързани с дейности по

изменението на климата чрез:

 повишаване на осведомеността 

относно изменението на климата;

 оказване на хуманитарна помощ;

 подобряване на капацитета за 

реагиране;

 намаляване на уязвимостта на най-

силно засегнатите общности;

 Интегриране на управлението на 

риска свързан с климата в политиките

и плановете на НД;

 мобилизиране на ресурси, като се дава 

приоритет на най-уязвимите

Стратегии, политики на Червенокръсткото Движение

Стратегия 2020

“Нашата работа по адаптация към

измененията на климата е чрез

постепенно повишаване на мерките за

намаляване на риска от бедствия и

укрепване на традиционните методи

за справяне с бедствия, приложими в

конкретния екологичен контекст.”

Международна 

Конференция 

2007
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Доклад за световните бедствия 2020

Стратегия за застъпничество на Международната Федерация на ЧК/ЧП 

2019 – 2020

Да не оставим никого назад: 

Подкрепа за устойчивост на общностите чрез засилване дейността свързана с 

намаляванео на риска от бедствия, свързани с климата.

Стратегии, политики на  Червенокръсткото Движение

Нашата визия :

Най- уязвимите общности да 

са по-устойчиви на природни 

бедствия, екстремни 

метеорологични явления и 

климатични промени.

 33-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец 

декември 2019 г., Женева
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Шест основни стъпки на Международното движение на ЧК/ЧП

 Оценка на потенциалното въздействие на изменението на климата и неговото отражение върху мандата и

програмите на Националното дружество

 Справяне с последиците – интегриране на измененията на климата в настоящите дейности

 Повишаване на осведомеността – подпомагане на хората и институциите да научат повече за изменението на

климата и неговите хуманитарни последици

 Създаване и укрепване на партньорства Дейността, свързана с изменението на климата изисква партньорства,

например: метеорологичните служби, държавните институции и НПО и др.

 Застъпничество и диалог – на местно, национално и международно ниво, ЧК може да въздейства върху хората и

политики!

 Документиране и споделяне на опит и информация

PUBLIC AWARENESS AND PUBLIC EDUCATION 

FOR DISASTER RISK REDUCTION: 

A GUIDE + KEY MESSAGES

Стратегии, политики на  Червенокръсткото Движение
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 Партньорство с отговорните институции и медиите на национално и местно ниво.
ГД „ПБЗН“ – МВР, Националната система за спешни повиквания с eдинен европейски номер 112, кметства, областна управа, Спешна помощ,

представителства на международни организации ….

БЧК - превенция, подпомагане и принос към изграждането на устойчивост.
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ЧЕРВЕН КРЪСТ БЧК - превенция, подпомагане и принос към изграждането на устойчивост.

 Интегриране на изменението на климата в планове, проекти и програми с акцент върху изграждане на
устойчивост на индивида и общността, адаптиране към изменението на климата и др. Работа с местните
общности.;
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ЧЕРВЕН КРЪСТ БЧК - превенция, подпомагане и принос към изграждането на устойчивост.

 При кризисни ситуации всички областни организации на БЧК са в контакт с местната власт и оказват подкрепа на
нуждаещи се. През зимния сезон БЧК управлява кризисни центрове за бездомни хора в някои от регионалните клонове.

 Разкриват се пунктове в най- горещите дни за информиране на населението за опасностите, свързани с високите
температури, където се дават насоки за защита и се оказва на първа помощ, осигурява се бутилирана вода, извършва се
измерване на кръвно налягане, оказва се първа помощ, посещават се изолирани и възрастни хора в домовете.

 Информационни кампании с медиите.
Съвети на интернет страницата на БЧК
и в социалните медии:

 какво да се прави в горещините, за да бъде намален рискът за здравето и ползване на наръчника „Как да се справяме
със ситуации при бедствия, аварии и кризи“.

 поведение и пътуване в зимни условия и информиране на обществото за основни знания по оказване на първа помощ
при преохлаждане. Подкрепя с храна и топли напитки хора хванати в капана на бури и заледявания по пътищата.



 

 БЪЛГАРСКИ 

ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Съдържанието на комплекта покрива 5те 

фундаментални нужди, да увеличи шансовете за 

оцеляване при бедствие.

/Той съдържа и материали, които могат да се 

използват и при ежедневни произшествия/

Семеен комплект за бедствие


