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Деня на Земята по света

● Денят на Земята – 22 април се 
отбелязва от над половин милиард 
души. Всяка година 
Международната мрежа за Деня на 
Земята координира действията на 
повече от 12 000 партньори в 174 
държави.

https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0


Деня на Земята по света

● За първи път Ден на Земята се 
отбелязва официално на 22 април 
1970 г. в САЩ. Милиони 
американци участват в 
демонстрация и настояват 
политици, бизнессреди да 
включат в своите приоритети 
опазването на околната среда.

https://bg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1970
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9


Деня на Земята в България

● 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 цяла 
Европа. 

Григор Василев



Деня на Земята в България

● 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. 

Де Микелис



Интересни факти за Земята

1. Замърсяването на въздуха над Китай може да 
се види от космоса.

2. През последните 10 години е произведена 
повече пластмаса, отколкото през целия 
изминал век.

3. 50% от пластмасата, която използваме, влиза 
в употреба само веднъж, след което я 
изхвърляме.

4. Годишно над 270 млрд. литра вода е 
необходима за изработката на пластмасови 
бутилки.

5. Необходими са от 500 до 1000 години, за да 
може пластмасата да се разгради.



Как можем да запазим Земята по-чиста?

● Това са 10 лесни и бързи 
начина да опазим околната 
среда, с които можем да 
помогнем на скъпата си 
планета и да я направим по-
добро място за живеене.



Как можем да запазим Земята по-чиста?

1. Да засадим дърво.
2. Да ограничим вредните за околната среда продукти.
3. Да пестим водата.
4. Да преосмислим начина си на транспорт.
5. Да перем икономично.
6. Да избягваме пластмасата.
7. Да подкрепим местната продукция.
8. Да предадем старите електроуреди за скрап.
9. Да избягваме пластмасата.

10. Да намалим пътуването със самолет.



Благодарим за вниманието и бъдете отговорни!


