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Съдържание

Кои сме ние 
Защо Климатека (климатични 
промени интро) 
Каква е нашата кауза (мисия, 
визия) 
Какво да очаквате от 
Климатека
Какво можете да се включите

1. Да обясним защо въпросите 
за климатичните промени ни 
засягат пряко и защо нашето 
критично мислене към тях е 
важно.

1. Да подобрим 
информационната среда в 
България като се превърнем 
в достоверен източник на 
информация. 

1. Да сме мястото, на което 
хората идват, за да си 
отговорят на въпросите 
свързани с климатичните 
промени и следствията от тях. 



Climateka.bg



Природни 
явления

● Климатични помени → повишаване на температурите на 
въздуха и на океаните на глобално и/или регионално ниво;

● Риск от неблагоприятни явления (продължителни
засушавания, опустиняване, интензивни и екстремни валежи, 
пожари);

● Наводнения, материални щети и унищожаване на реколти, 
загуба на местообитания;

● Адаптация на обществото и икономиката към променящите се 
климатични условия.



Лято 2020

Разпределението на температурите и валежите през
сезона определят степента на пожароопасност.

● За пореден път по-топло от нормалното;
● По-чести валежи над западната половина на 

страната;
● Август отново е най-топъл от трите летни месеци.



Граници на 
сезон

1. Климатични – в умерения пояс са възприети
тримесечни сезони:

○ Пролет (март, април, май)
○ Лято (юни, юли, август)
○ Есен (септември, октомври, ноември)
○ Зима (декември, януари, февруари)

1. Метеорологични – всеки път е различно, при 
покриване на определени граници.

2. Астрономични – според движението на Слънцето.



Старт на лято 
2020

● Първа гореща вълна – средата на май;

● Нови най-високи максимални температури за м. май;

● На 15.05 в София са отчетени 34,1 °C;

● Въпреки това м. май беше със средна температура около 
нормата;

● Горещият период и липсата на валежи доведоха до 
повишаване на риска от пожари;

● В Смолянска област са регистрирани 19 пожара.



Юни 

● Започна със студено време и чести 
валежи;

● Температури около и под нормата;
● 03.06 минималните температури в 

котловините – 0-3 °C;
● Последните 4-5 дни – наднормени;
● В София – само един ден с 

температура над 30 °C;
● Най-високата е под 37 °C;
● Месечната аномалия е +0.5 °C, по-

висока в Източна България;



Юни (2) 
● Количеството на валежите средно

за страната е 123% от месечната
норма;

● Най-големи са валежните суми в 
североизточните райони, където са
паднали до 300-400% от месечната
норма;

● Дните с валежи варират от 10 до 20, 
т.е. в ⅔ от месеца е имало
превалявания;

● Честите и нерядко обилни валежи
поддържаха сравнително ниска
степен на пожароопасност.



Юли 
● Започна с горещо време, 

постепенно температурите се 
нормализираха, дори в средата на 
месеца имахме няколко по-хладни
и мрачни дни; 

● Към края на месеца горещините се 
завърнаха и за големи части от 
страната последните дни 
отбелязаха най-високите
температури от началото на лятото; 

● Традиционно най-горещо бе в 
Сандански с отбелязани 40,2 °C;

● Месечната аномалия е +1,7 °C. 



Юли (2)
● Над СЗ половина на страната 

валежите бяха често явление, като 
валежните обстановки се редяха 
през 4-5 дни;

● Това не позволи трайно изсушаване 
на постилащата покривка и по този 
начин се запази сравнително ниска 
пожароопасна обстановка;

● В Източна и най-вече в ЮИ 
България се оформи трайно 
засушаване вследствие липсата на 
валежи и високите температури;

● През втората половина на месеца 
възникнаха няколко по-мащабни 
пожара.



Август

● Подобно на юли време, като 
характер, но с по-високо термично 
ниво;

● Аномалията за месеца е средно за 
страната е +2,2 °C;

● Отново се запазва разликата запад-
изток;

● Въпреки, че не са измерени 
екстремно високи температури над 
40 °C, през повечето дни 
максималните температури се 
движат от 28 до 35 °C.



Август (2)

● Юлската тенденция продължи; 
● Над западната половина на 

страната честите валежи се 
редуваха през 4-7 дни, а над 
източната са редки или изцяло
липсват;

● Засушаването е причината за 
големите пожари в Югоизточна
България обхванали големи площи
и застрашили няколко населени
места.



Колко топло е 
лято 2020

● С положителна аномалия от 1.6 °C;

● За пореден път по-топло от нормалното;

● Август отново е най-топъл от трите летни месеци;

● Средно за страната сумата на валежите е около нормата;

● Неравномерно разпределение;

● По-чести валежи над западната половина на страната.



Сравнение на летата от 2000 г. до днес

(по данни от stringmeteo.com)



Сравнение на летата от 2000 г. до днес

(по данни от stringmeteo.com)



Динамика  на летните месеци

(по данни от stringmeteo.com)



Динамика  на летните месеци



Валежи и 
пожари

.





Промяна (%) в интензивните
валежи на градус затопляне, 

дефинирана като максимален 
денонощен валеж за годината

за всяко място (Fischer et al., 
2014)

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014GL062018


Валежи

Таблица 1 Характеристики на екстремни валежни случаи (Бочева, 2014)

Бочева, Л., 2014. Климатични вариации и оценка на опасни
метеорологични явления по конвективни бури над България (1961-2010) -
автореферат за присъждане на ОНС доктор, С., НИМХ-БАН, 49 с.

http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/sites/storm.cfd.meteo.bg.nsad/files/lbocheva_PhD_avtoreferat.pdf


Валежи

Месечно разпределение на средния брой дни с валеж ≥100 mm/24h 
(Бочева, 2014)

http://storm.cfd.meteo.bg/nsad/sites/storm.cfd.meteo.bg.nsad/files/lbocheva_PhD_avtoreferat.pdf


Разпределение на валежите в урбанизираните зони и естествените
ландшафти

U.S. Environmental Protection Agency. 2008. "Heat Island Reduction Activities." In: Reducing Urban Heat
Islands: Compendium of Strategies

https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-compendium

https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-compendium


https://climengine.page.link/qbQw

https://climengine.page.link/qbQw


Заключение

● Тенденция към нарастване на интензивността на валежите;

● Повишаване на честотата на интензивните валежи през 

топлото полугодие → риск за земеделските производители;

● Повишаване водните стоежи в малките селскостопански 

язовири;

● Нараства повърхностният отток → наводнения, материални 

щети ± жертви.





Пожари

● Огнени стихии извън страната  – Аляска, Амазония, 

Калифорния, Сибир, Австралия и др.;

● Австралия – миналата година е най-горещата и суха;

● Калифорния – от 70-те години насам има петкратно 

увеличение на изгорелите площи;





Пожари България

● България – пожарът на Витоша от 2012 г., Кресна от 2017 г., 

над Чипровци от 2019 г. със засегнати над 40 хил. дка;

● За 2020 г. – големи пожари над Карлово, Хасковско, 

Сливенско.



Причини

Природни фактори: 
● Високи температури 
● Трайно засушаване
● Силни ветрове

Антропогенен фактор: 
● Умишлени палежи (горски масиви или палене на 

стърнища)
● Небрежност



Пожари

Източник: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”



Пожари

Източник: http://bsdi.asde-

bg.org/fires.php

http://bsdi.asde-bg.org/fires.php


Източник: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”



Източник: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”



Източник: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”



Източник: Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”



Следствия

● Екологични 
○ Загуба на биоразнообразие 
○ Загуба на ландшафти
○ Замърсяване на въздуха 
○ Ерозия на почвите

● Икономически 

● Социални 



Препоръки

● Анализ на риска;

● По-висок контрол от органите на реда и не само;

● Ограничаване на паленето на открито;

● Избягване на палене на огън при силен вятър;

● Спиране на изхвърлянето на отпадъци на необозначени 

за целта места.



Заключение

Климатичните промени:
● Правят летата у нас по-топли и с по-голяма нестабилност 

в честотата и разпределението на валежите;

● Увеличават броя на случаите с интензивни валежи;

● Подобряват условията за пожари, поради по-високите 
температури и по-дългите сухи периоди.



Задай въпросите си, като 
коментар под видеото!  



Как да се 
включите

Последвай ни в 

Влез в групата ни във Facebook: Климатека – науката за климата на твоя език

Свържи се с нас, ако искаш да си гост-автор или доброволец

Следващо събитие: Климат и отговорност.


