
Световен ден на 

водата се 

отбелязва 

ежегодно на 22 

март. 

 

 

 

Целта му е 

да привлече 

внимание 

върху 

важността 

на питейната 

вода и 

защитата на 

водните 

ресурси.  

Световен ден на водата 

22 март 

 

Природоматематическа 

гимназия  

,,Христо Смирненски” 

Когато един милиард души в света 

живеят в хроничен глад и водните 

ресурси са ограничени, не можем да се 

преструваме, че проблемът е някъде 

другаде. През 2012 г.  Световният ден на 

водата поставя темата „Чиста вода и 

безопасност на храните”. 

Населението на света се увеличава 

с около 80 милиона души всяка година, а 

необходимостта от прясна вода с 64 

милиарда кубични метра годишно.  

 



ДА ЗАПАЗИМ ВОДНИТЕ РЕСУРСИ!  

Денят на прясната вода е предложен на 

Конференцията за околната среда и 

развитието (UNCED), проведена през 

1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Всяка 

година честването на Международният 

ден на водата е свързано с определен 

аспект на прясната вода.  

На 22 март правителства и международни 

организации потвърждават, че чистата 

вода е живот и нашият живот зависи от 

това, как защитаваме качеството на 

водата.  

Целта е да се повиши общественото 

съзнание и култура, за да се ускори 

изпълнението на една от целите на 

развитието за този век – намаляване 

наполовина на броя на хората без 

достъп до чиста вода и канализация 

до 2016 г.  

Инициативата за празнуване на 

Световния ден на водата се поражда 

през 1992 г. на Конференцията на 

Обединените нации „Екология и 

развитие”, проведена в Рио де 

Женейро. Генералната асамблея на 

Обединените нации определя 22 март 

да се чества като Световен ден на 

водата. Денят се отбелязва 

официално от 1993 г., като ежегодно 

се организират прояви в цял свят, 

посветени на водата.  

Населението на Земята днес е 7 

милиарда души, като прогнозите за 

2050 г. е то да достигне 9 милиарда. 

Статистиката сочи, де всеки от нас 

приема дневно между 2 и 4 литра 

вода, като междувременно най-

голямата част от количеството вода 

е използвано за производството на 

храна.  


