
  

 

 

 
 

5 юни - Световен ден на околната среда 
 

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Програмата на 
Обединените нации за околна среда. Това е най-значимият и известен глобален ден за 
положително действие за околната среда. Отбелязването му започва през 1972 г., за да се 
превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието на 
международната общност към околната среда и насърчава политическия ангажимент и 
действие. В световен мащаб, проблемите за опазване на околната среда вместо да намалеят, 
за съжаление, стават все по-фрапиращи и човечеството днес е изправено пред угрозата на 
Глобалното затопляне и промените в климата. 

Световният ден на околната среда (World Environment Day) се отбелязва всяка година 
на 5 юни. От 1987 г. на тази дата се връчва и наградата на UNEP "Глобал 500" - почетно 
звание, което се присъжда на държавни, политически и обществени дейци със значителен 
принос към опазването на околната среда. 

 
Българската мрежа обединява повече от 25 български компании, които прилагат 

принципите на Глобалния договор на ООН в своята ежедневна дейност. Чрез лидерството на 
своите членове Сдружението утвърждава обществено-отговорно поведение сред българското 
общество и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – 
икономически растеж, развитие на обществото и защита на околната среда. 

През годините Денят се отбелязва под различен надслов. Темата е адресирана към 
всеки човек и акцентира върху факта, че "ние" сме важен елемент от успеха на икономиката 
и можем да участваме в решенията, които се вземат от правителството, частния сектор, 
гражданското общество и местната общност. 

 

Програмата на ООН за околната среда обяви, че темата на тазгодишния 
Световен ден на околната среда ще бъде за малките островни развиващи се държави.  

 
Мотото е „Издигнете вашия глас, а не нивото на морето”  

 
 



 
 
 
Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун в началото на Международната година на 

Малките островни развиващи се страни 2014г. заяви: „Планетата Земя е нашият общ 
остров, нека да обединим силите си, за да го защитим". 

Островните народи по света са особено уязвими към изменението на климата, 
природните бедствия и надигащите се морета. Въпреки това измислят невероятни решения, 
за да се справят със своите климатични проблеми. Световният ден на околната среда тази 
година има за цел да увеличи осведомеността на хората относно въздействието на 
изменението на климата върху малките островни държави по целия свят. Имаме какво да 
научим от тези малки държави, които преодоляват редица екологични проблеми със своите 
съвсем ограничени ресурси. 

Всеки човек може да даде своя „зелен” принос и да осъзнае, че промяната за едно 
по-чисто и екологично бъдеще започва от него. 

Присъединете се към нас на 5 юни! 
 
 

 
 

www.unep.org/wed 


