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29 юни - ДЕН НА РЕКА ДУНАВ  

 

 

 

 

Двадесет и девети  юни е датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. На този 

ден чрез различни инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. 

Мисията на Деня на Дунав е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците 

й.   

 

ДЕНЯТ НА ДУНАВ ЦЕЛИ ДА: 

•Засили усещането на жителите, че споделят един речен басейн и следователно са зависими от него и 

помежду си. 

•Представи река Дунав като естествена и историческа връзка между народите в Европа и напомни, че 

всички трябва да се грижим за опазването й.  

•Вдъхнови и предизвика дейности за поддържането и подобряването на опазването на екосистемите в 

Дунавския басейн. 

 

КАК МОЖЕМ ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ? 

•При всяко ползване на вода да се замислим за опазването й от замърсяване и ефективното й използване.  

•Да почистим и да не замърсяваме с битови отпадъци речните корита.  

•Да участваме активно в дейностите, свързани с управлението на водите, на защитените територии и на 

защитените зони.  

•Да участваме и изразяваме мнения и препоръки при обществени консултации и обсъждания, свързани с 

разработването и прилагането на стратегически документи за управлението на водите (ПУРБ и ПУРН), на 

защитените територии и на защитените зони. 

  

 

Снимка: Кросс 
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...? 

■ Делтата на река Дунав е най-големият европейски естествен влажен и тръстиков район и приютява най-

голямата колония пеликани извън Африка (2500 разплодни двойки пеликани пристигат в делтата на река 

Дунав всяка пролет). 

■ Районът на река Дунав включва най-проспериращите, но и някои от най-бедните региони в ЕС, като БВП 

на глава от населението в най-богатия регион през 2015 г. е около шест пъти по-висок отколкото този на 

най-бедния регион. Разликата е още по-голяма в сравнение с държавите извън ЕС. 

 
Разберете какво се случва на Деня на Дунав близо до вас! Международното събитие се координира от 

МКОРД, но се организира на национално и местно ниво от държавни, регионални и местни власти, НПО и 

корпоративни партньори. Във всяка страна Денят на Дунав има свой собствен вкус. Прочетете, за да 

разберете как празнува вашата страна и регион и какво можете да направите, за да се включите. 

 

Подробности за Деня на Дунав ще бъдат публикувани през юни 2019 г. тук: 

http://www.danubeday.org/danube-day-events-14-countries 

 

Източници:  

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Dipliana%20BDDR%20Danube.pdf  

http://www.danubeday.org/bulgaria  

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център –  Европа Директно ,  Велико Търново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345 
5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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