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Датата за честване на Световния ден на околната среда е избрана на 5 юни – денят на начало на 

работата на Конференция на ООН в Стокхолм, Швеция по проблемите на околната среда през 1972г. На 

този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за 

принципите на екологична защита на Земята. В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и 

организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи 

стремежа им да опазват и подобряват околната среда. 

Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на 

природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване 

на действия за опазване на околната среда. 

Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието 

върху остър належащ проблем, свързан с околната среда. 

Домакин на Световния ден на околната среда за 2022г. е Швеция на тема „САМО ЕДНА 

ПЛАНЕТА (OnlyOneEarth)“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“. 

Кампанията поставя фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и 

замърсяването, като същевременно насърчава всички, навсякъде по света да живеят в хармония с 

природата. В резултат на кампанията ще бъдат направени проучвания и ще бъдат популяризирани най-

добрите практики, с което ще се помогне на правителствата, частния сектор, институции и обществото да 

засилят действията в областта на околната среда, подкрепяйки значимата спешна промяна, от която имаме 

нужда. Наред с индивидуалните действия, свързани с начина на живот, кампанията ще се фокусира върху 

насърчаването на властта за осигуряване на финансиране в подкрепа на реални решения за хората и за 

цялата планета. 

С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителства, бизнеса, 

гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността 

и отбелязва действията за опазване на околната среда. 

Светът е изправен пред три големи екологични кризи: изменение на климата, загуба на 

биоразнообразие и на природа, и нарастващо замърсяване и увеличаване на количествата отпадъци, които 

кризи са причинени от човешката дейност и неустойчивите модели на потребление и производство.   
#OnlyOneEarth - факти и цифри за Световния ден на околната среда - 5 юни 2022г. 

https://www.worldenvironmentday.global/did-you-know/facts-figures 

 Справянето с тези кризи е от решаващо значение за спасяването на животи и осигуряването на по-

добро бъдеще за милиарди хора. Източник: https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/resources 
 

Ние имаме само една ЗЕМЯ, нека се погрижим за нея! 

 

Повече информация за инициативите в световен мащаб можете да намерите на 

адрес: https://www.worldenvironmentday.global/# 

Във Вселената има милиарди галактики, 

В нашата галактика има милиарди планети, 

Но има само една ЗЕМЯ! 
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