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Ден на Земята



За да остане природа 
в България.

Да отпразнуваме 
заедно 

Деня на 
Земята.

Не само в България, 

а по цялата

планета! 



защото:

 НИ е ГРИЖА за природата .

 ТРЯБВА да покажем своята позиция 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА .

 ИСКАМЕ България да изгради ясна 

екологична политика.

 ГУБИМ  природата всеки ден и час...



Всеки ден се изсичат незаконно 

гори с площ колкото десетки 

футболни игрища .



Защитената местност Камчийски пясъци, 

която съхранява най-дългата пясъчна 

ивица в България, е премахната в полза 

на частни интереси.



Планината на тайнствата – Странджа, 

най-голямата защитена територия, е на 

път да бъде лишена от статута си на 

защитена. 



Калиакра е устремена да се 

превърне в Арабско чудо на 

Черноморието.



Край Божурец и Топола вече е унищожена 

за България и Европа степна 

растителност на 12 000 години, за да се 

посади райграс за голф игрища.



Иракли, мястото, което се вижда с душата 

и е едно от най-енергийните кътчета в 

България, е обект на десетки 

„инвестиционни“ страсти ... 



Национален парк Рила и Седемте

Рилски езера са заплашени да бъдат

превърнати в грандиозен ски проект.



Национален парк Пирин се превърна в

пример за престъпление без наказание –

писти, изсечени гори, довели не само до

загубата на дома за хиляди животни и

тяхното убийство, а и до ерозия, която

влоши качеството на питейната вода за

хората в Банско.



Родопите, Западен Балкан, Рила и
Централен Балкан, Източна Стара
планина, Беласица и всички зони по
морето са оставени на произвола.



Време е да направим 

НЕЩО, за да спасим 

природата на България .



 Земята се е 

формирала преди 

около 4,5 милиарда 

години. 

 Във вътрешността на 

Земята 

температурата 

достига 4996,85 °C. 

 Водата заема 361 740 

000 кв.км. от земната 

площ.



Главните източници на 

замърсяване са:

- разтваряния;

- нефтени            

замърсявания;

- отпадни води;

- пестициди 

- тежки метали;

- радиация;

- отпадъци.

http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#1#1
http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#2#2
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http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#4#4
http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#5#5
http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#6#6
http://ebs.hit.bg/BG/CURRENT.html#7#7




До какво води изменението на 

климата?

 Изменението на климата е реалност. 

 Учени прогнозират, че ако емисиите на парникови 

газове не се намалят значително, ледената 

обвивка на Гренландия най-вероятно ще се 

изпари в рамките на следващите 50 години...

Росица Златинова



Друго предвиждане е увеличението на валежите

от дъжд и сняг в някои райони на света и

намалението им в други, като по този начин ще

има наводнения и суши.



Наводненията ще доведат до по-бързо

разпространение на болести, свързани с

водата, както и до изчезването на много

животински и растителни видове.



Екстремалните метеорологични условия, като горещи

вълни, ниски температури, торнадо, вятърни бури,

тайфуни, виелици и други също ще зачестят. С

покачването на морското ниво ще има наводнения по

ниските земи покрай океани и морета, населени от

милиони хора. Изменението на климата засяга не само

природата, а и нашето здраве, ежедневие, икономика,

култура.



Каква е историята на Деня на 

Земята? 

 Първото му честване се организира в САЩ през 1970

година.

 В проявите се включват повече от 20 милиона

американци . Оформя се мощно движение в защита

на околната среда и са приети законите за чист

въздух и чиста вода на САЩ.

 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...



Какво е българското участие 

в Деня на Земята? 

 България е една от първите страни, присъединили се към
международното отбелязване на Деня на Земята, което
започва от 1990 г.

 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.



Росица Златинова

Важно е всеки ден да 

мислим

какво оставяме 

след себе си.



Ако превърнем Земята в

СМЕТИЩE,

тя може да стане

НЕОБИТАЕМА! 


