
Международен ден 

на 

биологичното разнообразие



Международният ден на биологичното

разнообразие е обявен, за да се повиши

обществената осведоменост, ангажираност и

подкрепа.



На този ден 196 международни общности и държави,

членки на Конвенцията за биологично разнообразие се

обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на

биологичното разнообразие и неговото устойчиво

използване, за справедливо и безпристрастно

разпределение на ползите от употребата на генетичните

ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло

да е в подкрепа на поминъка на хората.



Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена

за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро,

Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е

решено 29 декември да бъде Международен ден на

биологичното разнообразие . През декември 2000 г.

Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и

за отбелязване на Международния ден на

биологичното разнообразие се обявява 22 май.



Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста

на Конвенцията за биологичното разнообразие.

България ратифицира Конвенцията през февруари

1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член.

Страните по Конвенцията работят за значително

намаляване на загубата на биоразнообразие в

глобален, национален и регионален мащаб, включващо

и борбата с бедността и подобряване на условията за

съществуване на всички форми на живот на Земята.



 България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 г. с

реализиране на целите от Аичи от глобалния Стратегически план за

опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г.

 Този период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“,

под надслов „Живот в хармония с природата”.

 Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за

запазване на биологичното разнообразие, намаляване на натиска и

поддържане жизнеността на екосистемите.



Видове защитени територии:

➢ Резервати 

➢ Поддържани резервати

➢ Национални паркове

➢ Природни паркове 

➢ Природни забележителности 

➢ Защитени местности



 Защитени животни в Червената книга на България

Някои по-известни видове са: кафява мечка, дива котка, видра,

златка, скален орел, орел змияр, черен щъркел, черен кълвач,

египетски лешояд, розов пеликан, алпийски тритон, змиегущер, смок

мишкар, сухоземна костенурка, уклей, дунавска минога, шип.

 Преди години територията на страната е била обитавана от рисове,

чийто вид е включен в Червената книга на България като изчезнал.

 Защитени растения в Червената книга на България: еделвайс,

силивряк, пролетно котенце, планински божур, венерина обувка,

дяволски орех, пясъчна лилия и други.





 общоевропейска мрежа, съставена от

защитени зони, целяща да осигури

дългосрочното оцеляване на най-ценните и

застрашени видове и местообитания за

Европа в съответствие с основните

международни договорености в областта на

опазването на околната среда и

биологичното разнообразие.

 изградена във всички страни членки на

Европейския съюз.

 поставя се като изискване при

присъединяването в ЕС



Закон за защитените територии (ЗЗТ) 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) 

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

Закон за екологичната отговорност (ЗЕО) 

Закон за достъп до обществена информация 

Закон за устройство на територията (ЗУТ) 

Закон за горите 

Закон за водите 

Закон за концесиите

Закон за държавната собственост



Заплахи

 Замърсяването на въздуха и почвата, 

независимо от причините е основна

заплаха.

 Моторни превозни средства –автомобили, самолети, 

плавателни съдове; 

 Електрически централи, заводи, фабрики и други 

промишлени предприятия;

 Горене на дървесни маси за отопление;

 Петролни станции;

 Органични отпадъци, които освобождават метан;

 Химични, биологични и ядрени оръжия



Групата на младшите посланици при ДФСГ «Интелект»  
подкрепя следните мерки:

 По-рядко да използваме кола, а повече колело;

 Да засаждаме дръвчета винаги, а не само в 
кампании; 

 Да рециклираме всичко, което можем;

 Да почистваме средата, в която учим и живеем;

 Да използваме по-малко найлонови торбички, повече
платнени;

 Да посегнем към приборите за многократна 
употреба;

 Да се грижим за животните;

 Да обичаме дома си;



Да запазим
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК


