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Световният ден на околната 
среда е най-значимият глобален ден 
за положителна промяна на средата в 
която живеем. 

Провъзгласен е на 27-та сесия на 
Общото събрание на ООН в 
Стокхолм, Швеция с резолюция от 15 
декември 1972 г. На този форум е 
приета декларация за околната среда, 
представляваща първия междунаро-
ден 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. Създадена е нова 
организация в рамките на ООН – Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП). Именно под 
егидата на ЮНЕП, ежегодно на 5 юни се отбелязва този ден. Това е добра възможност за хората 
да се включат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в 
колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.  

 
 

Тема на Световния ден на околната среда за 2015 г.:   
 

"Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим" 
 

Благополучието на човечеството, околната среда и функционирането на икономиката, 
зависят предимно от отговорното управление на природните ресурси на планетата и още налице 
са факти, че хората консумират далеч повече природни ресурси, отколкото планетата може да 
осигури. 

Много от екосистемите на Земята са близо до критичната точка на изчерпване или до 
необратими промени, притиснати от бързото нарастване на населението и икономическото 
развитие. До 2050 г., ако тази консумация и тенденция на производство продължават да са 
същите, заедно с увеличаващата се популация стигаща до очакваните 9,6 милиарда население, ще 
ни бъдат необходими три планети, за да обезпечим потреблението и да поддържаме сегашния си 
начин на живот.  

Внимателното използване на наличните ресурси, с грижа към планетата, ще ни осигури 
бъдеще, в което ще имаме възможността да реализираме мечтите си. Не е необходимо 
просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята. Да живееш устойчиво означава да 
правиш повече, справяйки се по-добре, използвайки по-малко.  

Световният ден на околната среда е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си 
към Земята и да се превърне в посланик на промяната. 

 
 „Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и 

тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими 
промени“.  
Генерален секретар на ООН - Бан Ки-мун  
 

Източник: http://www.unep.org/wed/ 
 

 


