
Официалната тема на Световния ден на водата през 2023 година е „Ускоряване на 

промяната за разрешаване на кризата с водата и канализацията”. Това е въпрос, 

който засяга всички ни. Необходимо е всеки  да предприеме  действия за да се 

разреши съществуващата криза с водата . Без значение колкото са малки тези 

действия, те ще помогнат за разрешаването на проблема с водоснабдяването и 

канализацията. Вие и вашето семейство, училище и група от съмишленици можете да 

допринесете за напредъка, като промените начина, по който използвате, 

консумирате и се отнасяте към водата в живота си. https://www.worldwaterday.org/

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ

22 и 23 март – професионални празници на хидролозите и метеоролозите 

Мотото на Световния ден на метеорологията тази година е: „Бъдещето на времето, 

климата и водата през поколенията“. През 2023 г. се навършват 150 години от 

създаването на Международната метеорологична организация и това е повод 

нейният приемник Световната метеорологична организация да апелира за 

инициативи в цял свят, които да насочат вниманието върху развитието на 

метеорологията през годините. Във фокуса на юбилейното отразяване, са поставени 

минали постижения, настоящ напредък и бъдещ потенциал - от телеграфите и 

прогнозите за корабоплаването от края на 19 век до суперкомпютрите и 

космическите технологии.

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

climate-water-across-generations-2023

За отбелязване на професионалните празници на хидролозите и метеоролозите, НИМХ - филиал Кюстендил организира ДЕН НА 

ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ и отправя покана за посещение във  Филиала и ХМО Благоевград и ХМО Сандански на 23 март. Гостите  ще 

могат да разберат какво е усещането да си в „Кухнята на времето”. Денят на отвоpените вpати ще даде възможноcт за cpещи c   

метеоролози, които ще разкажат как благодарение на тяхната работа се правят точни прогнози. Посетителите ще могат да се  

запознаят с работата на хидролозите и агрометеоролозите, както и да  обменят опит и мнения по въпроси, свързани с времето, 

климата и водата. Гостите ще се докоснат до историята на метеорологията и хидрологията в  родения си град и България.

Очакваме ви на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Невестинско шосе” № 3. 

Адресът на ХМО Благоевград е: ж.к. „Ален мак“, ул.“Борис Ангелушев“

В Сандански адресът за посещения е: Промишлена зона 

Програмата за Деня на отворените врати ще бъде публикувана на сайта на НИМХ – http://kyustendil.meteo.bg/


