
   

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
ЗА 

ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА (22 март) и 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА (23 март) 
22-23 март 2023, 

Българска академия на науките, ул. „15 ноември“ № 1, София, 

Зала „Проф. Марин Дринов“ 

 
Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите към Българска академия 
на науките (ИИКАВ-БАН), Българската асоциация по водите (БАВ) и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отново обединиха усилия и Ви канят 
в БАН за честване на Световния ден на водата на 22 март 2023 г. и Световния ден на 
метеорологията 23 март 2023 г. 

 

Официална тема на Световния ден на водата е „Ускоряване на промяната“ (Accelerating 
Change). Това означава намиране на много по-ефективни начини за използване на 
световните ресурси на вода на всички нива – континенти, държави, градове и граждани. 

 
World Water Day 22nd March 2023 

Theme- Accelerating Change – 
Ускоряване на промяната 

 

 
 

https://www.worldwaterday.org/ 

World Water Day 23rd March 2023 
Theme- The Future of Weather, Climate and Water 

across Generations – Бъдещето на времето, климата и 
водата през поколенията 

 

https://public.wmo.int/en/resources/world- 
meteorological-day/future-of-weather-climate- 

water-across-generations-2023 

 
Официална тема на Световния ден на метеорологията за 2023 г „Бъдещето на времето, 
климата и водата през поколенията“ (The Future of Weather, Climate and Water across 
Generations) което подчертава, че бъдещето на времето, климата и водата е 
отговорност на всички поколения. Ето защо още повече се радваме да посрещнем в БАН 
представители на младото поколение (студенти и ученици) наред с учените, 
администраторите и бизнеса! 

http://www.worldwaterday.org/


22 март 2023, Българска академия на науките, ул. „15 ноември“ № 1, София, 
Зала „Марин Дринов“ 

 

09:30 – 10:00 Регистрация 

Откриване 
Водещ Чл. кор. проф. Екатерина Бъчварова, директор на Института за изследвания на 
климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките 

 

10:00 – 10:45 Обръщения, свързани с темата 

Д-р инж. Росица Карамфилова – Министър на околната среда и водите (поканена) 

Арх. Иван Шишков – Министър на регионалното развитие и благоустройството 

(поканен) 

Доц. Ралица Берберова, Нов български университет 

Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАД 

Денис Кръстев и Мартин Иванов (ученици 10 клас), Христина Минкова и Руслан Иванов 
(учители) – Климатичните промени през погледа на учениците от 203 Профилирана 
езикова гимназия (ПЕГ) "Свети Методий" 

Инж. Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите 

10:45-11:30 Награждаване на победителите на Фотоконкурса „Природата на водата“ 

 
Сесия 1: Ускоряване на промяната във водния сектор 
Водещ проф. д-р Боян Кулов, ИИКАВ-БАН 

 

11:30-12:00 Представяне на План за възстановяване и устойчивост – воден сектор: 

- Проект 26 Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на 

водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за 

отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. – Представител на 

Български ВиК Холдинг ЕАД 

- Проект 27 Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно 

използване на водите – Представител на МОСВ 

 
12:00-12:15 Подобряване качеството на водите на река Дунав и притоците чрез 

интегрирано управление на заливните равнини, базирано на екосистемни 

услуги (проект по INTERREG програмата за река Дунав) – Галя Бърдарска, ИИКАВ-БАН 

 
12:15-12:30 Водните стратегии на България за преход към климатично, неутрално и 

устойчиво общество (проект по програмата LIFE) – Дочка Велкова 



12:30-13:30 – Обедна почивка, кетъринг 
 

Сесия 2: Ускоряване на промяната във ВиК отрасъла 
Водещ: Иван Иванов Председател БАВ 

 

13:30-14:15 Дискусионен панел 1 Консолидацията на водния сектор и бъдещето на 

асоциациите по ВиК с модератор Иван Иванов 

14:15-15:00 Дискусионен панел 2 ПУРБ и ПУРН с модератор: Представител на БАВ 

15:00-15:45 Дискусионен панел 3 Представяне на регионалните пред инвестиционни 

проучвания за обособените територии на 6 ВиК оператора за европейско 

финансиране с модератор: Представител на БАН 

15:45-16:00 Закриване 
 

 
23 март 2023, Българска академия на науките, ул. „15 ноември“ № 1, София, 

Зала „Марин Дринов“ 

9:15 – 9:30 Регистрация 

9.30-9:45 Откриване – обръщения 

Сесия 3. Бъдещето на времето, климата и водите е отговорност на всички поколения, 

на цялото общество 

Водещ: доц. д-р Поля Добрева – ИИКАВ БАН 

09.45 – 10.00 Cross Border Convection Forecast, EUMETNET action – Росен Пенчев и 

Виктория Фитова, Ръководство на въздушното движение (ДП РВД) 

10.00 – 10.15 Град Пловдив - 100 години разлика (климат и води) – гл.ас. Надя Шопова – 

ИИКАВ БАН 

10.15 – 10.30 Екологията в Нов български университет (НБУ) – доц. д-р Ралица Берберова, 

НБУ 

10.30 - 10.45 Особености на есенно-зимния период на 2022-2023г. във връзка с 

отглеждането на зимни житни култури – гл.ас. Надя Шопова, ИИКАВ БАН 

10.45 – 11.00 Бизнес модел, който не само се грижи да бъде най-добър в това което 

прави, но и да бъде най-добър за света. Отговорно управление на води – Петя 

Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАД 

11:00 – 11:15 Екологични подходи и решения за устойчиво развитие и адаптивност на 

градовете – ас. д-р Петя Радованова, ИИКАВ - БАН 



11.15 – 11.30 Влияние на слънчевата активност върху полярния климат – проф. д-р Явор 

Чапанов, ИИКАВ БАН 

11.30 – 11.45 Регионални изследвания за определяне на параметрите на снежно 

покритие – доц. д-р Олга Ничева, гл. ас. д-р Албена Ватралова, ас. инж. Донка Шопова, 

доц. д-р Поля Добрева, ИИКАВ - БАН 

12:00-13:00 – Обедна почивка, кетъринг 

Сесия 4: Въздухът и водата, околната среда 
Водещ: гл. ас. д-р Албена Ватралова – ИИКАВ-БАН 

13.00 – 13.15 Изчисляване на въглеродния отпечатък във Вик отрасъла – доц. д-р Галя 

Бърдарска, ИИКАВ БАН 

13.15 – 13.30 Информацията за рН– като индикатор за състоянието на водите – доц. д-р 

инж. Михаил Михайлов, ЮЗУ “Неофит Рилски“, НТС по водно дело и 

енвиронментализъм 

13.30 – 13.45 Църкви във и край водите на язовири в България и Македония – гл. ас. д-р 

Лина Гергова, гл. ас. д-р Яна Гергова, ИЕФЕМ-БАН 

13.45 – 14.00 Преглед на индустриализацията у нас и свързания с нея автомобилен 

превоз на опасни вещества. Законодателни мерки за опазване на околната среда – ас. 

инж. Свилен Борисов, ИИКАВ БАН 

14.00 – 14.15 Закриване 
 

 
Събитието е свързано и с работата на ИИКАВ-БАН и учените от него в различни проекти, 

финансирани от ФНИ (КП-06-ДК1/1 от 29-03-2021 и КП-06-НЗ4/1 от 30-09-2020), 

програми (ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явление и природни бедствия“) и професионални организации: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


