
                                       
 

                       

 ПОКАНА     

 за участие в анкета   

Относно: Прилагане на индикатора за устойчиво развитие 6.5.1 –  

интегрирано управление на водните ресурси  (UN SDG 6.5.1) 

 

 

Уважаеми Дами/Господа, 

Програмата за развитие до 2030 г., приета от държавите-членки на Общото 

събрание на ООН през септември 2015 г., включва целите за устойчиво развитие (SDG) 

за следващите 15 години. От 2017 г. UN Environment-DHI Centre подпомага страните в 

мониторинга и отчитането на SDG 6.5.1, която гласи: "До 2030 г. да се приложи 

интегрирано управление на водните ресурси на всички равнища, включително чрез 

трансгранично сътрудничество по целесъобразност". Тази цел подкрепя процеса, който 

насърчава координираното развитие и управление на водите, сушата и свързаните с тях 

ресурси, за да се постигне максимално икономическо и социално благосъстояние по 

справедлив начин, без да се компрометира устойчивостта на жизненоважни 

екосистеми.  

Глобално партньорство по водите (GWP) подпомага процеса на оценка на SDG 

6.5.1 относно постигнатото по прилагането на интегрираното управление на водните 

ресурси (ИУВР) в 30 страни вкл. България. В партньорство с Министерството на 

околната среда и водите  ще се организират работни срещи със заинтересованите 

страни от различни държавни и неправителствени институции и организации, 

академичната общност, учащи се, младежи и др. Предвижда се и анкетно проучване 

чрез разработения от UN Environment-DHI въпросник за SDG 6.5.1. Резултатите от този 

процес ще бъдат обобщени и представени по време на Националната конференция за 

честване на Световния ден на водата – 22 март в Дома на науката и техниката, ул. Г.С. 

Раковски № 108, София, и на 28 март на Десетата международна конференция Булаква 

„Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор“ в Интер Експо център, София. 

Целта на този процес е да подкрепи страната при определяне на бариерите при 

внедряването на интегрираното управление на водните ресурси и да даде приоритет на 

правилните мерки в следващи програми за внедряване на ИУВР. 

Моля попълнете приложените по-долу таблици за определяне на индикатора 

SDG 6.5.1, означаващ степента на прилагане на интегрираното управление на 

водните ресурси по скала от 0  до 100, както и неприложимо n/a.  

Попълненият въпросник изпратете до 10.03.2018 на emails: bwp@dir.bg; 

ntsvd@abv.bg, bwa.sofia@gmail.com 

Посочете и лицето за контакт по темата (email и телефон), което ще бъде 

поканено да участва в обсъждането на резултатите на 15.03.2018 в хотел „Рила“, София. 

Попълнилите въпросника лица с указана длъжност и месторабота ще бъдат 

включени в доклада до UN Environment-DHI за изготвената оценка по прилагане на 

интегрираното управление на водните ресурси в България. 

 

  Приложение: Въпросник на UN Environment-DHI за SDG 6.5.1 
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