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Инициативи на МКОРД  

- Ден на река Дунав 

 

Всяка година Международната комисия за опазване на река 

Дунав инициира и координира провеждането на Ден на река 

Дунав – 29 юни  

 Подготовката започва още в началото на година. В Експертната група 

“Участие на обществеността” към МКОРД се обсъжда мотото за 

съответната година, визията на рекламно-информационните материали и 

кампанията като цяло.  

 Още през пролетта се набелязват най-мащабните събития от кампанията.  

 Специално внимание се обръща на мисията на Деня на Дунав – 

разпространение на знания и опит за опазването на реката.  

 МКОРД събира и обобщава информация за отбелязването на Дeня на 

Дунав във всички държави.  
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Инициативи на МКОРД  

- Ден на река Дунав 
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Всяка година БДДР координира кампанията за Ден на Дунав 

в България 

 През тази година се проведоха над 30 инициативи.  

 Участваха над 5 000 души= 

 Всяка година участниците стават все повече и повече, от различни 

възрастови групи.  



Инициативи на МКОРД  

- JDS 
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Joint Danube Survey (JDS)  

  Joint Danube Survey  /JDS/ е едно от най-големите изследвания на речен 

басейн в света, което се провежда на всеки шест години в страните от 

Дунавския басейн.  

 Организатор на JDS е Международната комисия за опазване на река 

Дунав, странитe по течението на р.Дунав участват със съвместни екипи 

 Чрез провеждането на JDS се цели: 

 Набирането на надеждна и сравнима информация за качеството на водите 

по протежение на р. Дунав и главните  притоци. 

 Хармонизиране на методите за пробонабиране  и анализ  в различните 

държави - членки 

 Да се подпомогне актуализацията на DRBMP  

 Да се повиши информираността за качеството на водите на река Дунав и 

продължаващите усилия за опазването й 

 

 



Инициативи на МКОРД  

- JDS 4 
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Joint Danube Survey   - JDS4 

 На 27 юни 2019 г.  в Будапеща беше дадено официалното начало на четвъртото 

съвместно изследване на река Дунав  - JDS 4 

 Сред основните цели на JDS4 :  

• да се съберат данни за показатели, които обикновено не се анализират по време 

на текущия мониторинг 

 В  JDS4  за първи път голяма част от дейностите се 

извършват от отделните държави  по обща програма ( не от 

общи екипи) 

  БДДР  организира извършването на: 

 Анализ на отпадъчни води -  ГПСОВ Враца, със 

съдействие на ВиК Враца 

 Анализ на измененията на  хидроморфологичното 

състояние съгласно методиката на МКОРД  

 Информиране на обществеността за  дейностите по JDS4   

• да се събере информация във формат, който е лесно 

съпоставим между отделните райони и страни;  



 

Глобална инициатива „Да изчистим Дунав заедно“  

 От 2018 година БДДР е партньор на глобалната инициативата „Да изчистим 

Дунав заедно“.  

 Организатор е фондация „Океани без отпадъци“ (Waste Free Оceans) и се 

реализира съвместно с Plastix, Bulgaria Cap Project, Henkel и „Еко партнърс“. 

 Основната идея на Waste Free Оceans е да бъдат почистени бреговете и 

водите на река Дунав от пластмасови отпадъци. По този начин ще се 

допринесе за опазването на Черно море, а от там – на  океаните.  

 Дейности по инициативата се провеждат в Румъния и други държави по 

поречието на Дунав.  

 Чрез проекта се насърчават опазването на водите и брега на Дунав и 

разделното събиране и рециклиране на отпадъците. 

 Проектът за почистване на Дунав от пластмасови отпадъци се подкрепя от 

Министерство на околната среда и водите.  

 

Други международни инициативи  

Да изчистим Дунав заедно  
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Други международни инициативи  

Да изчистим Дунав заедно  
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 Какво правим в рамките на кампанията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какво ни предстои 



Международни дати от екологичния календар 
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През 2019 г. БДДР е организирала над 

65 инициативи за датите от 

екологичния календар.  

 

Тенденции 

  Има все по-голям интерес към 

организиране на инициативи от 

екологичния календар.  

 Институциите работят заедно за 

тях.  

 

.  



Текущи и предстоящи дейности 

Традиционни Коледни работилници 
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Планиране на Ден на Дунав 2020  

Акции от кампанията „Да изчистим Дунав заедно“  

Еко училище на 

Младежки воден 

парламент с 

участието на деца от 

цяла Европа  
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БЛАГОДАРЯ ВИ 

ЗА  ВНИМАНИЕТО ! 

 

За допълнителна информация  

https://www.icpdr.org и http://www.bd-dunav.org 
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