
 

НЕВИДИМАТА ВОДА ПОД НАС. 

ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО! 

 
„Невидимата вода под нас: дигитална разходка“ е името на тазгодишното събитие, 

организирано от „Софийска вода“ АД, вдъхновено от темата на ООН за Световния ден 

на водата 2022 – Подземните води – Да направим невидимото видимо. 

 

Темата за 2022 г. се фокусира върху стойността на подземните води и какво означават те 

за хората. Почти цялата прясна вода в света е подземна вода, която поддържа 

снабдяването с питейна вода, канализационните системи, селското стопанство, 

промишлеността и екосистемите. 

 

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа 

ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В 

най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. 

Изследванията, опазването и устойчивото използване на подземните води са от 

съществено значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата. 

 

По повод отбелязване Световния ден на водата 2022 г. учениците от: ГЦОУД 2.А,В клас, 

с ръководител г-жа Виолета Чолакова, 4.Г клас, под ръководството на г-жа Саша 

Ангелова и г-жа Гроздена Чалъкова, група от ученици със специални образователни 

потребности, с г-жа Иванка Търкаланова и г-жа Мая Коева, изпълниха следните 

дейности по зададен проект: 

 

ДЕЙНОСТ 1: "НЕВИДИМАТА ВОДА ПОД НАС"  

 

 

Дигитална разходка из невидимия воден свят на София, организирана и представена от 

Софийска вода, вдъхновена от темата на ООН за Световния ден на водата 2022 г. - 

Подземни води - Да направим невидимото видимо! Благодарение на него учениците 

дигитално се впуснаха в приключение в „непознатите води“ на града, както и се качиха 

на „зелените“ покриви на „Софийската градска джунгла“. 

 

Животът ни е невъзможен без вода. Всички се свързваме с питейната вода и пътя ѝ към 

нашия дом. Въпреки това ключовите процеси, свързани с изхвърлянето на отпадъчни 

води, често остават невидими за обществеността. На 22 и 23 март учениците се запознаха 

с тайния живот на водата под краката ни, трудния път до пречиствателната станция и 

ефективните съвременни решения в тази посока. 
 



Учениците проследиха „на живо“ напрвената демонстрация на дигиталната 

трансформация в столичната канализационна система и новите технологии, които се 

внедряват в София. Освен виртуална обиколка из подземията на София, бяха открити и 

„враговете“ на канала – предмети и вещества, които нямат място, но често се срещат там. 

Екипите, работещи в канализацията често се натъкват на големи предмети като гуми, 

тръби, колички и килими, които пречат на пътя на водата под нас. С температурни 

сензори и интелигентни дюзи с почистващи камери, Софийска вода, част от Веолия, 

може бързо да открива подобни запушвания, проблемни обекти и критични зони в 

подземната инфраструктура. 

 

Наблюдението на съоръженията е възможно и чрез компютърни модели на мрежата. По 

време на събитието специалисти от ВиК оператора демонстрираха как може да се 

направи компютърна симулация на движението на водата в канала във всяка част на 

столицата и да се предвиди къде може да възникне авария, преди тя да се е случила. Част 

от иновацията е проектът Digital Water City, в който водните компании, работещи в 

София, Париж, Берлин, Копенхаген и Милано, обединиха усилията си и разработиха 15 

цифрови решения, които да помогнат за подобряването на инфраструктурата за 

водоснабдяване и канализация на континента и по-ефективни бъдещи градски води. 

управление. 
 

Ден 1: Невидимите герои: хората, които се грижат за безпрепятствения път на водата 

обратно към реката. 

Дигитална разходка в невидимите води под София. 

Иновативни проекти в полза на околната среда и канала.  

Дигитална трансформация или как сензорите, интелигентните дюзи и компютърните 

модели на канализацията служат за предотвратяване на запушвания и преливания: Digital 

Water City. 

Как можем сами да предотвратим по-сериозно замърсяване на отпадъчните води? 

Ден 2: Зеленият покрив, или какви са екологичните решения в градска среда?  

Успешни примери извън България: Digital Water City. 

Как можем да сме сигурни какъв вид вода получаваме под земята?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЙНОСТ 2: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТИ И КНИЖКИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ. 

4.Г КЛАС

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЦОУД 2.А, В КЛАС:  

 

ГРУПА ОТ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ: 

 

 

 



 

 

 

ДЕЙНОСТ 3: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕМА „СПЕСТИ ВОДА”. 

ДЕЙНОСТ 4: СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ. ДА ЗАПАЗИМ ВОДАТА И ЗА 

СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ! 

 

 
 
 
 
 
 


