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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2014 г. 

 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

     Учениците от ОУ „Пенчо Славейков”- 

Димитровград изпратиха „Нептуновата поща” по 

повод  Световният ден на влажните зони- 2-ри 

февруари. Малките природолюбители написаха 

писмо със своето послание за опазването на 

влажните зони и го пуснаха в река Марица, 

надявайки се то да достигне до сърцата на много 

хора. В рамките на инициативите, посветени на 

Световния ден на влажните зони учениците от 

димитровградското училище организираха  

„Образователна работилница”, в която сами 

намериха шаблони на редки птици от влажните зони, изрязаха ги и ги укачиха на тавана 

с което създадоха наподобяваща на летящо птиче ято гледка в работилницата. За целта, 

те използваха материали, взети от интернет страницата на Рамсарската конвенция. Освен 

това изготвиха брошури с кратка информация за Световния ден на влажните зони и ги 

раздадоха на по-малки ученици от своето училище. С това децата отбелязаха първия 

природен празник от екологичния календар за годината и стартираха своите 

екоинициативи, с които целят да обогатят своята екологична култура и да подобрят 

околната среда в която живеят. Учениците от НУ„Кирил и Методий”- Тополовгдад 

отбелязаха празника с открит урок и тематичен тест. Със своеобразни образователни 

инициативи под формата на открити уроци и тематични занимания по повод Световния 

ден на влажните зони се включиха и много други училища и детски градини в региона. 

Предварително РИОСВ- Хасково изпрати на всички училища и детски градини 

информационно- образователни материали по темата. 

 

Световен ден на водата 

 

     По повод Световния ден на водата РИОСВ- 

Хасково подготви специална презентация за 

значимостта на водата, която бе показана на 

ученици от Хасково по време на открити уроци  и 

тематични беседи. Екоинспекцията предостави на 

училищата в региона информационно-

образователни материали по темата. В почти 

всички училища и детски градини бяха проведени 

информационно- образователни дейности 

посветени на водата под формата на разяснителни 

кампании съобразени с възрастта на децата, изработване на постери и презентации, 

открити уроци и тематични занимания.  



          В ОУ "П.Славейков"- Димитворград бе 

проведен открит урок с учениците, които работят по 

проект "Чиста вода за здравословен  свят". Стоян 

Литов- експерт по водите от РИОСВ- Хасково 

запозна малките природолюбители с интересни 

факти за значимостта, влиянието на човека и 

мерките за опазване на водите в природата. Урокът 

продължи под формата на беседа. От страна на 

училището бяха изработени и раздадени специални 

брошури за Световния ден на водата, а 

Регионалната инспекция осигури на децата презентация по темата, информационно- 

образователни материали и календари с празниците на природата през годината. На 20 

март в училището се проведе състезание на тема "Водата - извор на живот" по повод 

Световния ден на водата в което учениците показаха знания  и сръчност.  

Учениците от ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- Димитровград  отбелязаха Световния ден 

на водата с тематична изложба от рисунки и фотографии. По традиция украсиха 

училищните чешми с ламинирани изображения на водни капки с призив „Пестете 

водата”. На 21 март учениците получиха и поставиха върху облеклото си отличителни 

стикери чрез които акцентираха съпричастността си по отношение значимостта и 

опазването на водата.  ОУ "Шандор Петьофи"- Хасково организира във фоайето на 

училището тематична изложба от рисунки и сувенири, изработени от децата на тема 

"Водата- извор на живот".  С открит урок по темата, изработване на хранилки за птици от 

пластмасови бутилки и поредица от разнообразни информационно-образователни 

дейности  отбелязоха празника и учениците от екоклуба към ОУ „Л.Каравелов”- 

Хасково.    

 

     По повод Световния ден на водата МОСВ, 

Басейнова дирекция- Пловдив и Община 

Кърджали организираха на 22 март Общоградски 

хепънинг в гр. Кърджали под надслов „Всяка 

капка си струва”, който бе открит от министър 

Искра Михайлова. В програмата бяха предвидени 

„Поход на водата”, фотоизложба, състезания, 

музикална програма и викторини, свързани с 

водата и опазването й. На събитието присъстваха 

директорът на РИОСВ- Хасково инж. Димитър 

Илиев и експерти по опазване на водите и 

управление на отпадъците. Регионалната екоинспекция представи на специално 

организирана маса информационно- образователни материали, които бяха раздадени на 

гостите на празника. 

 

     В инициативата Часът на Земята, която тази година се проведе на 29 март официално се 

включиха общините Хасково, Кърджали и Димитровград. 

 

 

Международен ден на Земята- 22 април 

Регионален конкурс- фотоизложба „Красотата на природата” 

 

     За четвърта поредна година РИОСВ- Хасково организира конкурс по 

повод деня на Земята на тема „Красотата на природата”. Над 150 

ученици с 269 творби се състезаваха в разделите „Фотография” и 

„Презентация и видеоклип”. Компетентно жури оцени творбите, като за 

отличените бяха предвидени награди. Първите награди си поделиха Айгюн 

Салим от Фотоклуб "От черно до бяло"към ОДК- гр.Кърджали за 



фотографията „Прегръдката на лебеда и Валентина Ананиева от ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий"- гр. Кърджали за презентацията "Красотата на природата през моите очи". С 

всички фотографии беше подредена фотоизложба в зала „Слънце” на ОУО- Хасково, 

която бе на вниманието на желаещите да я посетят от 15 до 25 април. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Училищата и детските градини в региона 

организираха разнообразни екоинициативи, под 

формата на открити уроци и тематични занимания, 

засаждане на дръвчета, изложби, празнични програми 

посвени на Земята и др. На част от събитията 

присъства представител от РИОСВ- Хасково: В 

Информационно- образователния център на 

Регионалната екоинспекцията се проведе открит урок, 

посветен на Деня на Земята с ученици от ОУ 

"Л.Каравелов"- Хасково. Учениците от ЕГ"Д-р 

Иван Богоров"- Димитровград организираха изложба от предмети изработени от  

отпадъчни материали, подготвиха и излъчиха тематично радиопредаване, почистиха 

училищния двор, както и организирано гледаха научно- популярен филм за глобалното 

затопляне. ОУ „Пенчо Славейков”- Димитровград се погрижиха за своя „осиновен” 

бадем, организираха конкурс за рисунка на тема „Земята”, изработиха и излъчиха тематична 

презентация, отчетоха пред членовете на клуб ”Бъдеще за Земята” резултатите от училищния 

проект ”Състоянието на защитените дървета в Димитровград ” и засадиха дръвчета. 

Четвъртокласниците от І ОУ "Иван Вазов"- Свиленград проведоха открито занятие на 

тема "Пътят на боклука и моето участие за чиста околна среда" и организираха изложба с 

предмети изработени от рециклирани материали. Първокласниците и седмокласниците от 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - Хасково отбелязаха екологичния празник със засаждане 

на млади фиданки в двора на своето училище.  

СОУ "В.Левски"- Хасково организира „Седмица 

на Земята” включваща богата програма от 

екоинициативи и информационно- образователни 

дейности: почистване двора на училището и 

засаждане на фиданки, поставяне на хранилка за 

птици, беседа за разделното сметосъбиране, 

изложба "Да дадем живот на отпадъците" и изложба 

на цветя, изработване и представяне на презентации 

за Деня на Земята, парад на домашните любимци, 

колективно гледане на филм за опазването на 

планетата и др. ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- 

Димитровград почистиха своя училищен двор, изработиха  кошчета за отпадъчна хартия 

предназначени за класните стаи и други от пластмасови бутилки, които поставиха в близкия 

до училището парк, също украсиха класните си стаи с рисунки и послания по повод Деня на 



Земята. Учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- Кърджали подготвиха и 

представиха мултимедийни презентации, като голяма част от разработките бяха свързани с 

глобални екологични проблеми като озоновата дупка, киселинни дъждове, шумово 

замърсяване и други. По повод Деня на Земята възпитаниците на учебното заведение 

почистиха училищния двор и класните стаи. Децата от ОДЗ №8 "8-ми март"- Хасково 

подготвиха специален спектакъл посветен на Земята "Нашият дом- Земята" и поставиха 

хранилка за птички. По традиция Община Кърджали организира Дни на Земята с богата 

празнична програма. 

Инициатива „Да изчистим България за един ден” 

     Количеството депонирани отпадъци на 

територията на област Хасково по време на 

кампанията „Да изчистим България за един ден” тази 

година е 123,140 тона, от които 9 тона са  от община 

Хасково. Депонираните отпадъци за област Кърджали 

по време на кампанията тази година са 126,500 тона, 

от които 47 т. се отнасят за община Кърджали. Най-

голямо количество отпадъци на територията на 

РИОСВ- Хасково тази година е събрано в община 

Свиленград- 27,420 т. Служителите на РИОСВ- 

Хасково, заедно със зам.- министър Чавдар Георгиев 

се включиха в почистването на стария път Хасково- Пловдив в участъка от гробищен парк 

до картинг пистата. На Зеления телефон на Екоинспекцията бяха осигурени дежурни 

експерти по Управление на отпадъците. 

Световен ден на климата- 15 май 

    ОДЗ №22 „Звънче” в Хасково организира  

екопразник „Земята е наша къщурка зелена”. Децата с  

богата  програма от песни и стихчета за природата, 

танци и тематична викторина отбелязаха Световните 

дни на Земята и на климата. Експерт от РИОСВ- 

Хасково  бе гост на децата и журира викторина, 

посветена на различни компоненти на околната среда- 

въздух, вода, растения и животни. Регионалната 

екоинспекция подари на детската градина 

информационно-образователни материали, книжки и 

значки.     

 

Международен ден ни биологичното разнообразие- 22 май 

 

     РИОСВ- Хасково отбеляза Международния ден на 

биологичното разнообразие- 22 май и Световния ден на 

околната среда- 5 юни с фотоизложба от характерни и 

защитени растителни и животински видове, в региона. 

Фотографиите са дело на Владимир Трифонов- гл. 

експерт по биоразнообразие и са правени по време на 

мониторинги през последните няколко години. 

Изложбата показа 100 уникални фотографии, 

показващи красивата природа в нашия регион и бе 

разположена в дните между двата екопразника във 

фоайето на Регионалната библиотека „Хр.Смирненски” в Хасково.   

 

 

http://haskovo.riosv.com/files/Drugi/Kj.programa-23.04.2014_1.pdf


Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

     ОДЗ "Слънце"- Димитровград и "Вулкан 

цимент" АД- Димитровград организираха екопразник 

"Земята- нашият зелен дом" по повод Световния ден на 

околната среда. Програмата включваше песни и 

стихчета за природата, изложба от рисунки на тема 

„Земята– нашият зелен дом!” и забавна игра с децата 

„Разделно събиране на отпадъци”, като дружеството 

осигури награди  за всяка група- къщички за птици, а за 

децата- торта. Регионалната екоинспекция предостави 

на детската градина пакет с детски книжки за 

природата, брошури, календарчета и значки. Много 

училища и детски градини в региона отбелязаха Световния ден на околната среда с различни 

екоинициативи под формата на открити уроци, тематични занимяния, празнични програми, 

екоигри и изложби. 

 

Европейска седмица на мобилността 6-22 септември 

 

   Служителите на РИОСВ- Хасково се придвижиха пеша или с велосипеди до работното си 

място на 19 септември- петък с което  се присъединиха към Европейската седмица на 

мобилността (ЕСМ). Много училища в региона традиционно организираха през седмицата 

тематични инициативи на открито, а Регионалната екоинспекция раздаде на най-активните 

участници в кампанията специални светлоотразителни значки с логото на кампанията.  

Община Димитровград  за поредна година се регистрира 

за участие в ЕСМ и организира  Флашмоб "Танцувай с 

нас" съвместно с ОП "Детски и младежки център" и 

състезание за деца по изкачване на изкуствена стена "Към 

върха на скалата", като победителят получи от РИОСВ- 

Хасково специална награда и грамота. На 19 септември 

всички служители на Общинска администрация в Община 

Димитровград също се придвижиха до работното си място 

пеша или с велосипеди. Трите инициативи преминаха под 

мотото на ЕСМ. РИОСВ- Хасково предварително изпрати актуална информация по темата 

до всички училища, общини и медии в региона.  

По традиция в Обединени Ученически Общежития- 

Хасково се проведе състезание по безопасност на 

движението в което учениците демонстрираха своите 

знания чрез игри и викторини. Гост на събитието беше 

представител от РИОСВ- Хасково, който поздрави 

участниците и раздаде книги за природата и 

светлоотразителни значки на двата отбора. 

 

 

     В края на годината ДГ №19 „Щурче”- Хасково организира 

обмен на опит и изложба от предмети за бита и сувенири 

изработени от отпадъчни материали. Изложбата бе посетена от 

представител от Регионалната екоинспекция, който предостави 

на детското заведение пакет с подходящи информационно- 

образователни материали. 

 

     Ученици с изявени интереси по биология и екология от СОУ „Васил Левски”- Хасково,  

заедно с експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково посетиха Резерват „Вълчи дол”. 

Образователната инициатива е част от дейностите по проект „Реализиране на дейности по 



опазване, поддържане и възстановяване на местообитания 

и популации на видове на територията на резерват „Вълчи 

дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, 

„Боровец” и „Чамлъка”. Експерти по биоразнообразие от 

Регионалната екоинспекция представиха значимостта на 

резервата и характерните и застрашени видове птици и 

растения в района. Младите природолюбители имаха 

възможността да наблюдават с бинокли белоглави 

лешояди. Учениците на място се убедиха, че в резервата 

няма замърсени участъци и теренът е чист и поддържан. За участниците бяха осигурени 

информационно-образователни материали за изготвяне на табла и макети в извънкласните 

им дейности по биология и екология. 

 

Годишни награди „Приятел на природата 

 

     За четвърта поредна година РИОСВ- Хасково раздаде 10 

грамоти и награди на училища, детски градини и общини за 

принос в опазването на околната среда. Отличието се 

присъжда още за активно участие в организираните от 

РИОСВ- Хасково и МОСВ кампании и инициативи и 

реализирани дейности за повишаването на екологичната 

култура и възпитание на подрастващите! През 2014 г. 

отличените са ОУ"П.Славейков"- Димитровград, 

ПМГ”Ив.Вазов”- Димитровград, ОУ"Св.св.Кирил и 

Методий"- Димитровград, СОУ"Отец Паисий"- Кърджали, ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- 

Хасково и І ОУ "Ив.Вазов"- Свиленград, детските градини "Слънце"- Димитровград, 

"Звънче"- Хасково и "Щурче"- Хасково, както и Община Кърджали.  

 

     Изработени са информационно- образователни материали- 

календари с екологичните празници през годината, 3 вида 

образователни брошури, рекламни химикали, значки, стикери и 

часовници със Зеления телефон и интернет адреса на 

Регионалната екоинспекция. Материалите са раздавани по време 

на кампании, празници на природата, екоинициативи, изложби и 

пресконференции. Изготвени са и 2 бр. фотоалбуми с 

фотографии на защитени територии и видове в региона, които са 

на разположение в Инфорационно-образователния център. 

Редовно се актуализира и информационното табло във фоайето 

на Инспекцията. 

 

     Проведени са информационно- образователни кампании и екоинициативи по повод 

всички празници на природата, като предварително са изпратени информационни материали 

до детските и учебни заведения в региона, а при необходимост и до общините. През 

годината са проведени 2 открити урока с ученици от ОУ „Л.Каравелов”- Хасково и ОУ 

„П.Славейков”- Димитровград. Организирани са един конкурс за фотография и 

презентация/видеоклип и две фотоизложби. Изработени са 3 презентации с екологична 

насоченост. Информационно- образователният център през годината е посетен от над 150 

души. През 2014 г. са подготвени и изпратени 66 прессъобщения до медиите, дадени са 30 

интервюта и са организирани са 2 пресконференции. Актуална инфорамация за работата 

на Екоинспекцията присъства на адреса на сайта www.riosv-hs.com, който през годината е 

посетен над 15 000 пъти. За подрастващите любители на природата подходяща информация 

се публикува и в специално създадената Фейсбук страница „Приятели на природата”.    

 

 

http://www.riosv-hs.com/

