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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2017г. 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

Най-активно в отбелязването на Световния ден на влажните 

зони с организиране на информационно- образователни 

инициативи се включиха учениците от ОУ „П. Славейков“, 

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" и СУ ”В. Левски” в 

Димитровград.  РИОСВ- Хасково, Младежки център- 

Хасково и ИБЕИ при БАН съвместно организираха 

фотоизложба, която бе на разположение на желаещите да я 

разгледат от 1 до 13 февруари. 

 

Световен ден на водата- 22 март 

 

РИОСВ- Хасково отбеляза Деня на водата със съвместна 

образователна инициатива с екоклубовете към Младежки 

център- Хасково и Обединени Ученически общежития- 

Хасково. Учениците подготвиха тематични презентации, 

които показаха пред връстници, след което разсъждаваха за 

начините на пестене на водата. Гост на инициативите бе инж. 

Стоян Литов- експерт по опазване на водите от РИОСВ- 

Хасково, който разказа за значението на пречиствателните 

станции. Празникът продължи с викторина, еко игра на открито и музикална програма. За 

най- активните и знаещите бяха предвидени малки награди, осигурени от Регионалната 

екоинспекция. С тематични инициативи Денят на водата най- активно отбелязаха Детските 

градини „Зорница“- Хасково, „Пролет“- Харманли“, „Звънче“- Хасково, „Звездица“- 

Димитровград, ОУ „Св.Кирил и Методий“- Димитровград, СУ „Л.Каравелов“- 

Димитровград, СУ " Проф.д-р Асен Златаров" – с.Минерални бани и ГПЧЕ- Хасково.  

 

 

Часът на Земята- 25 март, 20:30- 21:30ч. 

 

С притъмняване за един час на знакови сгради и 

организиране на екоинициативи, съпричастност към „Часът 

на Земята“ изразиха Областните администрации в Хасково и 

Кърджали, Общините Димитровград и Харманли, 

Туристически информационен център- Хасково и ОП 

„Младежки център“- Хасково. Преди това РИОСВ- Хасково 

покани общини, обл. администрации, НПО и екоклубове за 

участие в световната инициатива. 

 

 

 



Международен ден на Земята- 22 април 

 

РИОСВ– Хасково организира за седма поредна година 

Регионален ученически фотоконкурс на тема „Красивата 

природа на моя роден край“ в който участваха 78 ученици 

със 186 творби от Хасково, Димитровград, Кърджали, 

Харманли, Симеоновград и Свиленград. Отличените 

тържествено получиха своите грамоти и награди на 21 април 

в залата на РИОСВ. По време на празника бяха представени 

презентация и изложба с отличените творби.  

 

Ден преди това, ДГ №22 „Звънче“ в Хасково организира 

образователна инициатива „Земята- наш дом и наша 

отговорност“, включваща познавателно отборно състезание 

между децата от IV подготвителна група и музикална 

програма с песни, танци и стихотворения посветени на Деня 

на Земята. Член на журито, оценяващо знанията на децата бе 

Мариана Йорданова- експерт от РИОСВ- Хасково. Тя 

присъства и на екопразник, организиран от ДГ №15 

„Слънце“- Хасково. За своите знания децата от двете детски 

градини получиха от РИОСВ- Хасково подаръци и грамота за активно отбелязване на Деня 

на Земята. Регионалната лаборатория (РЛ)- Хасково към Изпълнителната агенциа по 

околната среда (ИАОС) проведе открит урок с екоклубовете към Обединени ученически 

общежития- Хасково и ОП "Младежки център"- Хасково, съвместно с РИОСВ- Хасково. 

Това е поредна съвместна инициатива на двата екоклуба с образователна цел. 

Инж.Д.Дневска- директор и Димка Стоева- гл.експерт  запознаха младите еколози с работата 

в лабораторията. Пред младите еколози нагледно беше извършен и анализ на водни проби.  

Експерти от Регионалната екоинспекция в Хасково подкрепиха  и инициативата „Подай 

ръка на Земята“ на Туристически информационен център- Хасково и "подписаха 

споразумение" за Деня на Земята с отпечатък от длан. 

 

Много училища и детски градини в региона организираха  разнообразни екоинициативи под 

формата на екопразници и екоспектакли, открити уроци и тематични занимания, изложби, 

познавателни разходки сред природата, засаждане на дръвчета, зацветяване и озеленяване на 

терени и др. Най- активно в отбелязването на Деня на Земята се включиха ДГ„Пролет“- 

Харманли, ДГ„Звездица“- Димитровград, ДГ„Слънце“- Хасково, ДГ„Осми март”- Хасково, 

ДГ„Звънче“-  Хасково, ГПЧЕ- Хасково, ПГССТ- Хасково, ПГЕЕ "Капитан Петко войвода"- 

Кърджали, СУ „Проф.д-р Асен Златаров”- с. Минерални бани, Спортно училище 

„Ст.Караджа“- Хасково, ОУ "Св.св.Кирил и Методий"– Димитровград, ОУО- Хасково, ТИЦ- 

Хасково, Младежки център- Хасково, Община Кърджали и Община Димитровград. 

 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 

 

Служителите от РИОСВ- Хасково организираха на 20.05 

поход от Природозащитен център "Източни Родопи"- гр. 

Маджарово до Природна забележителност "Гнездово 

находище на застрашени дневни грабливи птици" (Кован 

кая) и Защитена местност "Патронка", посветен на 

Международния ден на биологичното разнообразие.   

 

РИОСВ- Хасково предварително изпрати информация и 

покана до всички училища, детски градини, екоклубове и 

туристически информационни центрове в региона за отбелязване на екологичния празник с 

подходящи екоинициативи сред природата, предвид тазгодишната тема "Биологично 



разнообразие и устойчив туризъм“. Много училища 

проведоха инициативи предимно под формата на походи и 

познавателни разходки сред природата. Най-активно в 

отбелязването на Деня на биологичното разнообразие се 

включиха учениците от СУ "Проф.д-р Асен Златаров"- с. 

Минерални бани, обл. Хасково, които организираха излет 

сред природата с наблюдение по екопътека "Мин. бани- 

Айкаас" и учебно пътуване до Природозащитен център 

"Източните Родопи" в гр.Маджарово.  

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

РИОСВ- Хасково проведе открит урок по повод Световния 

ден на околната среда с екоклуба към Младежки център- 

Хасково, по време на който бе представена тематична 

презентация за защитените територии в региона. 

Учениците разгледаха Червената книга на България, след 

което срещата продължи с беседа по темата. 

Същевременно през целия ден в Информационно- 

образователния център на Регионалната екоинспекция на 

вниманието на посетителите бяха разположени екземпляри 

от Червената книга на България, информационни материали за защитените територии и 

албуми с фотографии на характерни видове и природни забележителности в региона.  

 

Месец преди това, РИОСВ- Хасково обяви и кампания 

„Моята грижа за природата“ по повод Деня на околната 

среда, който тази година премина под мотото „Свързване 

на хората с природата“. Много детски и учебни 

заведения в региона приеха поканата за участие в 

кампанията и се включиха с различни екоинициативи по 

време на които засадиха цветя и почистиха своите 

дворове, изработиха и поставиха на подходящи места 

хранилки за птички, маркираха екопътека, организираха 

празници, познавателни разходки, игри и открити уроци сред природата. Сред най- 

активните  участници в отбелязването на Световния ден на околната среда тази година са 

СУ "Проф.д-р Асен Златаров" в с. Минерални бани, обл. Хасково, ОУ „П.Славейков” и ОУ 

"Л.Каравелов" в Димитровград , детските градини „Пролет” в  Харманли и „Звънче“ в 

Хасково, Туристически информационен център и ПГ по Туризъм в Хасково. Всички те 

получиха грамоти от Регионалната екоинспекция. 

 

„Забавно лято“ в РИОСВ- Хасково 

 

На 22 юни, две групи по 40 деца гостуваха на РИОСВ- 

Хасково, като част от програмата на ОП „Младежки център“- 

Хасково „Забавно лято“. След като се запознаха с работата в 

инспекцията, децата изгледаха две презентации за 

защитените растителни и животински видове в региона и 

затова как да потърсят или окажат помощ на птица или 

животно в беда. Инициативата продължи с екоигри и 

викторина с награди, по време на които показаха завидни 

знания в областта на екологията. Своите идеи и послания за 

по-чиста природа записаха и поставиха в специален плик.  

 

 



Да изчистим България заедно- 16 септември 

 

Служителите на РИОСВ- Хасково се включиха в 

инициативата „Да изчистим България заедно” с осигуряване 

на дежурен експерт в сградата на Екоинспекцията на 16.09 и 

с почистване на защитени територии в района на връх Аида 

(ЗМ „Аида”) край Хасковски Минерални бани. В кампанията 

се включиха още областни и общински администрации, 

НПО, училища и отделни граждани.  

 

Европейска седмица на мобилността, 16-22.09.2017г. 

 

РИОСВ– Хасково се включи в Европейската седмица на 

мобилността (ЕСМ) и с поход до връх Аида край Хасковски 

минерални бани. Регионалната екоинспекция и Общините 

Хасково, Ивайловград и Свиленград са сред официално 

регистрираните в сайта на кампанията с поредица от 

инициативи по повод ЕСМ.  

 

ОП „Младежки център“– Хасково и Община Хасково с 

подкрепата на РИОСВ- Хасково организираха велопоход в 

парк „Кенана“. Събитието стартира с танци на открито на 

площадката пред централния вход на парка. РИОСВ– 

Хасково раздаде на участниците светлоотразителни гривни, 

екошапки и информационни материали. 

 

С образователни и спортни инициативи най-активно 

отбелязаха ЕСМ училищата ПМГ "Ив.Вазов", ПЕГ "Д-р Иван 

Богоров", СУ "Л.Каравелов", СУ "Васил Левски", ОУ 

"П.Славейков" и ОУ "Ал.Константинов" в Димитровград,  ДГ „Звездица“- Димитровград и 

ОУ "Хр.Смирненски" в с.Радиево, общ. Димитровград. Всички те получиха получиха 

грамоти от Регионалната екоинспекция. 

 

Годишни грамоти и награди „Приятел на природата“- 2017г. 

 

За поредна година РИОСВ- Хасково отличи с грамоти 

„Приятел на природата“ и награди 10 училища, детски 

градини, екоклубове, институции и доброволци, взели най- 

активно участие в организираните от РИОСВ- Хасково и 

МОСВ кампании и инициативи, с принос в опазването на 

околната среда и повишаването на екологичната култура на 

подрастващите. Тазгодишните носители на приза са: ДГ 22 

"Звънче"- Хасково, ДГ 15 "Слънце"- Хасково, ДГ 21 

"Вихрогонче"- с. Конуш, ДГ"Звездица"- Димитровград, Екоклуб "Зелени хоризонти"- ОУО- 

Хасково, Туристически информационен център- Хасково, Първо основно училище "Иван 

Вазов"- Свиленград, ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- Димитровград, Регионална библиотека 

"Хр.Смирненски"- Хасково и Марина Господинова от ПМГ „Акад.Б.Петканчин“- Хасково.  

 

Инициативата се проведе в залата на РИОСВ- Хасково, в 

която ден преди това беше подредена изложба с коледни 

рисунки, картички и послания на тема „Зелена коледа“, 

изработени от децата на служителите в инспекцията.  

 

 



В заключение: РИОСВ- Хасково работи особено активно с 

екоклубовете към Обединени ученически общежития и 

Младежки център в Хасково, както и с много училища и детски 

градини на територията на общините Хасково, 

Димитворовград, Харманли, Кърджали, Свиленград, 

Стамболово и Минерални бани. През годината са изработени 4 

презентации с екологична насоченост, проведени са 5 открити урока с ученици от Хасково, 8 

информационни кампании и 15 екоинициативи. Организирани са 1 конкурс и 3 изложби. 

Дадени са 32 интервюта и са подготвени и изпратени 62 прессъобщения до медиите. 

Информационно- образователният център е посетен от над 200 души. Актуална информация 

за дейността на РИОСВ- Хасково редовно се публикува на Интернет страницата www.riosv-

hs.com, която през годината е посетена 15 100 пъти. Създадена е и Фейсбук страница за 

информационно- образователните дейности на РИОСВ- Хасково „Приятели на природата, 

предназначена предимно за подрастващи. С актуална информация се поддържа и 

информационното табло във фоайето на инспекцията. Изработени са информационно-

образователни и рекламни материали: календари, брошури, екочанти, шапки, значки, 

стикери, часовници, магнити, тефтери, химикали и др. Осигурени са грамоти и предметни 

награди за всички отличени в организираните от Регионалната екоинспекция конкурси и 

екоинициативи.  

 

 

РИОСВ- Хасково 

 

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

