
Международен ден на Земята 





Денят на Земята 
– 22 април, е 
най-големият 
нерелигиозен 
празник в света 
отбелязван от 
над половин 
милиард души. 



 За първи път Ден 
на Земята се 
отбелязва на 22 
април 1970 г. в 
САЩ и Канада. 
Милиони северно 
американци 
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 Уискънсин, 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.  



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



 Ние се променяме. Променяме и Земята, която 
обитаваме. За да може да се радваме по-дълго 
време на заобикалящия ни свят, има няколко 
малки крачки, които можем да направим, за да 
пестим енергия, суровини и пари. Можем да 
предприемем нещо не само днес, на деня на 
Земята, а всеки ден.  



       Малките неща, 
които всеки от 
нас може да 
прави в 
ежедневието си, 
за да сме по-
малко 
консуматори и да 
засвидетелствам
е уважението си 
към нашата 
планета. 



1.           Да спираме водата, докато си мием зъбите. 
И изобщо да се замисляме за този безценен 
ресурс Питейната Вода - и как можем да го 
щадим.  

2.  
Да не пазаруваме с найлонови торбички - една 
платнена пазарска торба заема малко място и 
може винаги да ни е под ръка.  



      Земята е 
нашия дом 
ние трябва 
да пазим 
Земята от 
нас зависи 
бъдещето 
на Света. 

 



1)         Замените обикновените електрически крушки с 
енергоспестяваши. 

2)          Не стойте на „двойна” светлина – използвайте 
оптимално дневната светлина. 

3)         Загасвайте лампите винаги, когато излизате от 
стаята. 

4)        Използвайте съвременна отоплителна или 
охладителна техника – освен, че модерните 
съоръжения са по-ефективни, те изразходват по-
малко електроенергия. 

5)        Не затопляйте/изстудявайте прекомерно 
помещенията. 



1.        Изолирайте стените и прозорците си; така ще 
намалите значително потреблението на 
електроенергия за отопление. 

2.        Изключвайте отоплителните уреди, когато не сте 
в къщи. 

3.         Изхвърляте разделно боклука: хартия, стъкло, 
пластмаса, метал. 

4.         Научете децата си да изхвърлят разделно 
отпадъците, както и да връщат вторични суровини. 

5.         Не използвайте прекомерно количество перилни 
и почистващи препарати. 



1.         Не изхвърляйте излишно – старите ви 
мебели, дрехи или каквото и да било друго могат 
да се сторят изключително хубави и удобни на 
някого, който няма възможност всяка година да 
следи модните тенденции. 

2.       Заменяйте хартиените и особено 
пластмасовите прибори със стъклени, метални и 
порцеланови. 



1.        Придвижвайте се пеша, карайте колело, 
използвайте градския транспорт. 

2.        Засадете си растение в саксия – утре можете 
да поискате да посадите и дръвче в парка. 

3.         Живейте чисто – ако свикнете с чист и 
подреден дом и офис, ще е много по-малко 
вероятно да си хвърлите фаса или дъвката на 
улицата. 



 
НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН, БЪДИ ЕКОЛОГИЧНО 
ЛИЧЕН! 

   ЗА ВРЕМЕТО, ЗА КОЕТО ЧЕТЕШ ТОВА, НЯКЪДЕ В 
УЧИЛИЩЕ СВЕТЯТ НЕНУЖНИ КРУШКИ И РАБОТИ 
НЕНУЖНА ТЕХНИКА . ПОГРИЖИ СЕ ТОВА ДА СЕ 
ПРОМЕНИ! 
ЗА ВРЕМЕТО, ЗА КОЕТО ЧЕТЕШ ТОВА, В СВЕТА СА 
ПРОИЗВЕДЕНИ 100 000 АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ. 
ПОГРИЖИ СЕ ДА ВЪРНЕШ ВЪЗМОЖНО НАЙ-
МНОГО ОТ ТЯХ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ КАТО ГИ 
ИЗХВЪРЛЯШ В ПРАВИЛНИЯ КОНТЕЙНЕР! 

 



 

XI клас  

Специалност: Икономическа информатика”  

Професионална гимназия по икономика град Перник  


