
 

  

  

  
2222  ммаарртт  ––  ССввееттооввеенн  ддеенн  ннаа  ввооддааттаа  

ВВооддаа  ии  ррааббооттннии  ммеессттаа  
ППоо--ччииссттаа  ввооддаа,,  ппоо--ддооббрраа  ррааббооттаа!!  

 
От 1993 година ООН чества 22 март 

като Световен ден на водата. Основна цел 
е да се привлече публичното внимание 
към значението на питейната вода, както 
и застъпничеството за устойчивото управ-
ление на ресурсите на питейна вода. 

Водата на земята съществува под 
различни форми – морета и океани, реки и езера, ледници, дъжд, сняг. 
Учените са изчислили, че 97% от водните запаси на Земята се дължат на 
солените морета и океани, а само 2% се съхраняват в ледените шапки на 
Антарктида, Арктика и високите планини на континентите. Над 1 милиард 
души на планетата нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. България 
е от европейските страни с най-малък воден ресурс, а средното потребление за 
едно денонощие е 100 литра на човек, сочат данни на ООН. 

Всяка година Световният ден на водата набляга на различен аспект 
свързан с питейната вода. През 2016 г. темата е "Вода и работни места". 

Работата на 1,5 милиарда души пряко зависи от водата. Това са хора 
занимаващи се с фермерство, добив на агрокултури, риболов, лесовъдство и 
др. Много от тези професии са изложени на риск и зависят от качеството на 
водата. Милиони хора, които работят във водния сектор често са неразпоз-
наваеми и дори не са защитени според основните правила за безопасен труд. 

Ако няма промяна в използването на водните ресурси, светът до 2030 
година ще изпита 40% недостиг на вода, предупреждава доклад на ООН. 
Резервите от подпочвени води намаляват, прогнозите показват и непосто-
янство на дъждовете заради климатичните промени. Докато световното 
население се очаква да нарасне до 9 милиарда души до 2050 година, още по-
големи количества подпочвени води ще бъдат необходими за селското 
стопанство, индустрията и лично потребление, подчертават от ООН. 
Необходимо е политиците и общностите да преосмислят политиките, свързани 
с водата. Икономическият ръст сам по себе си не е решение и ситуацията може 
да стане по-лоша, ако няма реформи за по-голяма ефективност и по-малко 
замърсяване. 

http://www.unwater.org 


