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На 22 април в целия свят над 500 млн. Души
отбелязват Международния ден на Земята

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 
партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху 
нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни 
екологични политики за развитие по целия свят.



Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на 
тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва 
на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на 
Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване 
Международен ден на Земята. Тази идея намира силна подкрепа от председателя на 
Международния Земеделски Институт в Рим – Де Микелис. Денят, който е бил предложен, е 21 
март. Денят има и астрономическа стойност и може да задоволи всички изисквания на всички 
страни от Северното и Южното полукълбо на Земята.



България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня 

на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на 

Деня на Земята България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален 

комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди 

българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда. 

На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в 

името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие 

за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и 

развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България 

участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна 

околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Благовест Сендов Желю Желев



За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. 
Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, 
бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. 
празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в 
отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната 
среда.



Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън –
бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата 
и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват 
повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се 
оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста 
вода на САЩ.



Символ на деня е зелената гръцка 

буква Θ на бял фон

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B0


11 простички неща, които може да направите, за да помогнете за спасяването на нашата 
планета:

• - отглеждайте собствени хранителни продукти 

• - принтирайте от двете страни на листа, вместо да използвате два

• - предвижвайте се с колело

• - посадете дърво

• - не сушете дрехите си в сушилнята, използвайте простора на 
терасата

• - не оставяйте водата да тече, докато миете зъбите си

• - изключвайте компютъра си през нощта

• - редуцирайте използването на найлонови торбички



- спрете да пиете бутилирана вода
- инвестирайте в зарядно за телефон, захранвано със слънчева енергия
- поне един ден в седмицата бъдете вегетарианци. Това ще е в полза и на 

организма ви



Използвана литература
• 1.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B

0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0

• 2. https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=6001

• 3. https://www.noviteroditeli.bg/zaedno/vsichki-vzrasti/20-prostichki-neshcha-

za-da-spasim-zemyata

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=6001
https://www.noviteroditeli.bg/zaedno/vsichki-vzrasti/20-prostichki-neshcha-za-da-spasim-zemyata


Край


