
ГПЧЕ – гр. Плевен с второ поредно участие в Международен 

воден телемост 

„МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН ТЕЛЕМОСТ 2013” е 

иновативно международно събитие с домакин 

София, което  направи възможно обединяването 

на десетки чествания в различни точки на страната 

и чужбина, посветени на Световния ден на водата, 

осъществявайки се в подкрепа на международните 

инициативи на ООН и ЮНЕСКО, свързани с 

Годината на водното сътрудничество. 

Този форум имаше за цел да се превърне в обща международна кауза и да създаде 

нова култура на комуникация за водата между младите хора и представителите на 

бизнеса, гражданския сектор, общинските управи, министерствата, националните, 

регионалните, европейските и международните 

политики по темата. 

На 22 март в 13:30 часа в "Арт-зала" на Регионална 

библиотека "Христо  Смирненски" учениците от ГПЧЕ 

– гр. Плевен взеха участие за втора поредна година в 

Международен воден телемост 2013. Основен акцент 

в програмата беше представянето на работата на 

участниците в завършилия проект "Energy for 

Tomorrow" ("Енергия за утрешния ден") и настоящите 

спечелени два проекта по секторна програма 

„Коменски", като бяха разгледани темите „Защо 

водата е ценен ресурс?" и „Водните ресурси в 

България". Авторски филм за живота на една рибка, 

който е създаден от ученици на гимназията, представи 

причините за замърсяването на водните източници. 

Учениците от 12 клас на ГПЧЕ проведоха и дискусия 

на тема: „Многото лица на водата". Беше отправен и 

музикален поздрав към участниците в тази инициатива  

„на живо", поднесени от ученическата група "Taking 

Heed". 



Събитието беше приветствано и от община Плевен. Георги Динков, експерт към отдел 

„Образование” , поднесе поздравителен адрес от името на проф. д-р м.н. Димитър 

Стойков – кмет на гр. Плевен. 

Инициативата за честването на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на 

Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие", проведена в Рио де 

Женейро. 

Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като 

Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се 

организират прояви в цял свят, 

посветени на водата. Целта на 

инициативата е световната общност да 

се застъпи за устойчиво управление на 

водните ресурси и привлече 

общественото внимание върху 

важността от наличие на прясна вода. 

Тази година през целия ден на 22 март в  

онлайн мрежата на Международен 

Воден Мост  се осъществяваха видео-излъчвания в няколко университета на София, 

Благоевград, Варна, както и в редица общини като София, Горна баня, Пловдив, 

Благоевград, Плевен, Шабла, Габрово, Русе, Велико Търново, Приморско, Албена.  

Участниците и посетителите на отделните акции имаха възможност да проследят от 

екраните в информационните центрове програмата във всяка една от точките на 

клъстерната мрежа, както и онлайн на страницата www.waterbridge.info. 

Видеоизлъчванията от всички информационни центрове бяха предавани и от екрана 

на фасадата на НДК в София, пред който беше организирана зона с информационни 

материали. Централен информационен център на Международен Воден Мост 2013 

беше организиран в Интер Експо Център, София. В панаирния център се осъществи 

работна среща „Водни мостове към Европа“, която  даде възможност за актуален 

диалог върху основните приоритети, залегнали в Стратегията на Европейската 

комисия за европейско партньорство и иновации в сферата на водите.   
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