
 

 

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г. 

Европейската седмица на устойчивото развитие през 2018 г. ще се проведе от 30 май до 

5 юни. Това е поредно 4–то издание. През изтеклата година бяха регистрирани 4031 

събития  за седмицата с близо 360 000 участници. 

Европейската седмица на устойчивото развитие е общоевропейска инициатива, 

организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и 

подкрепена от Министерството на устойчивото развитие и туризма на Австрия, 

Министерството на екологичния и солидарен преход на Франция, Федералното 

канцлерство и Съвета по устойчиво развитие на Германия. 

Сред партньорите са Съветът на Балтийските държави (CBSS), Европейското 

екологично бюро (EEB), Европейските консултативни съвети по околна среда и 

устойчиво развитие (EEAC), Европейския икономически и социален комитет (EESC), 

Европейската зелена седмица и др. 

Европейската седмица на устойчивото развитие се подпомага от национални 

координатори, които предоставят информация и оказват подкрепа в съответната 

държава на съответния език. 

През 2018 година Европейската седмица на устойчивото развитие отново ще се 

съсредоточи върху събития и дейности,  свързани с Целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), които ще повишат информираността и ще допринесат за постигането им. 

Специално внимание се отделя на ЦУР, които ще са предмет на сесията на 

Политическия форум на високо ниво по устойчиво развитие ( UN's High Level Political 

Forum (HLPF), която ще се състои в периода  9 - 18 юли 2018 г. в Ню Йорк: 

 ЦУР 6: Осигуряване на достъп и устойчиво управление на водите и канализация 

за всички 

 ЦУР 7: Осигуряване достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за 

всички 

 ЦУР 11: Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, 

адаптивни и устойчиви места за живеене 

 ЦУР 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 

 ЦУР 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на 

сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с 



опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и 

спиране загубата на биологично разнообразие 

 ЦУР 17: Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното 

партньорство за устойчиво развитие 

Освен на гореизброените цели, може да се регистрират събития посветени на всички 17 

ЦУР. 

        Защо да регистрирате събитие? 

 Защото се включвате в една общоевропейска инициатива 

 Защото вашата подкрепа е важна за изпълнението на ЦУР на различните нива - 

ЕС, национално, регионално и местно 

 Защото вашето събитие, заедно със всички останали събития, показва, че Европа 

може да има значим принос 

 Защото вашето събитие ще бъде публикувано онлайн и ще могат да го видят 

хиляди хора 

 Защото получавате достъп до лога и флаери на Европейската седмица на 

устойчивото развитие, за да промотирате вашето събитие 

За промотиране на събитията използвайте бланките на Европейската седмица на 

устойчивото развитие на български или английски. 

Регистрацията на събития е отворена от 5 февруари на сайта на Европейската седмица 

на устойчивото развитие (https://www.esdw.eu/). 

Указания за регистрация може да намерите във флаера на Европейската седмица на 

устойчивото развитие (на български или английски език). 

За контакти: Ерик Мълхоланд, офис на Европейската седмица на устойчивото 

развитие (Eric Mulholland, ESDW Office) Email: eric.thomas.mulholland@wu.ac.at 
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