
Проведени кампании, екоинициативи и информационн дейности през 

2011 г. Образователни дейности и екологично възпитание на 

подрастващите. 

 

     Чрез сайта на РИОСВ- Хасково http://haskovo.riosv.com и регионалните медии 

обществеността е информарина и са отправени покани към жителите на двете области 

Хасково и Кърджали за организиране на инициативи по повод Международната година 

на горите- 2011 г.  До всички медии, общини, детски градини и училища в региона е 

изпратена информация за празниците на природата през годината, национални и 

международни кампании свързани с опазването на околната среда и са доставени 

предоставените от МОСВ информационно- образователни материали: плакати, 

стикери,  брошури и др.   

2 февруари- Световен ден на влажните зони. 40 г. Рамсарска 

конвенция. Международна година на горите- 2011 г. 

     Предоставена и разпространена е мострата на „Маска за лице водно конче”, която 

децата от почти всички детски градини в региона ползваха за тематично занимание по 

време на кампанията по повод 2 февруари- Световния ден на влажните зони. 

Специални инициативи и празнични програми подготвиха: 

 ДГ № 3- Хасково: Детската градина организира инициатива "Обичай гората!" , 

включваща:  тематична беседа посветена на Деня на влажните зони и Международната 

година на горите, представяне на поредицата книжки "Вълшебствата на старата гора"-  

изд. "Фют", изложба от детски рисунки,  посещение на куклената театрална постановка 

с екологична насоченост"Добрите бобри", оцветяване и изрязване на маска за 

лице"Водно конче". Децата целогодишно работят по мини екопроект„Екологична 

култура на децата в предучилищна възраст” и подготвят тематични образователни 

програми за всички празници на природата през годината.  

 

ОДЗ "Спънце"- Димитровград:  Детската градина организира празник посветен на 

влажните зони и годината на горите, включващ:  колективна апликация логото на 

http://haskovo.riosv.com/


годината на горите, програма от стихчета и песни посветени на природата, изработване 

на маска за лице"Водно конче", тематична беседа, засаждане на дърво.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 1 април децата изнесоха и специална програма посветена на Международния ден 

на птиците. На празника бе поканен и представител от екоинспекцията. Децата 

активно участваха и в организирания от РИОСВ конкурс- изложба „Обичай гората!”. 



 

ОУ”Св.Кирил и Методии”- Хасково: Организираха изложба от рисунки посветени на 

темата за горите. 

Младежки център- Хасково с ученици от  от ОУ „Любен Каравелов“ и СОУ “Васил 

Левски“-  Хасково организираха  своя инициатива по изработване на хранилки за птици 

от пластмасови бутилки. Младежите стартираха и  втората дейност „Сливи за смет” от 

проекта „Нека е зелено" с  изложба от картини и пана изработени от непотребни 

материали. Проведоха и тематична беседа по темата на кампанията. 

 

 



 

Децата от първи до четвърти клас на  ОУ „Шандор Петьофи”- 

гр. Хасково с въображение и творчество  колективно изработиха 

макет на гора и тематична изложба, която бе разположена в 

коридорите на училището по повод 2011 г.- Международна 

година на горите. Инициативата е на тема „Да опазим гората” и е 

дело на децата от начален курс, техните учители и родители.  Те 

се надяват, че ако успеят да опазят своята изкуствена гора, ще 

съумеят да опазят и истинката гора в природата. С много труд и 

творчество малките природолюбители са пресъздали различни 

дървесни видове и горски обитатели, съпроводени с информация 

за техните особености и местообитания. Учениците планират да 

посветят на гората и няколко от часовете по изобразителни 

дейности през годината  и да обогатят  изложбата с нови творби, 

да се погрижат за засадените миналата година дръвчета, да 

облагородат и почистят училищния двор. Чрез СИП „Гражданско 

образование“ през тази година децата приоритетно ще работят по 

темата за опазването на природата и горите.   

 



По повод 22 март- Световния ден на водата учениците  

стартираха и образователна инициатива по темата. 

Училищните чешми осъмнаха с апликации на капки вода и 

позитивни послания посветени на значимостта и 

опазването чистотата на природата и водата. 

Първокласниците посетиха всяка класна стая носейки по 

две чаши с вода- чиста и мръсна, за да напомнят важността 

и безценната стойност на това природно богатство- водата.  

На инициативите присъства и представител от РИОСВ, 

който предварително предостави на училището полезни информационни материали за 

опазването на природата. Децата активно участваха със свои рисунки и в конкурса на 

регионалната екоинспекция „Обичай гората”. 

 Учениците от ПГЕТ „Захари Стоянов”- гр. Харманли 

стартираха поредица от инициативи по повод 

Международната година на горите на 2 февруари- Световния 

ден на влажните зони, когато деветокласници проведоха 

открит урок  със специален гост инж. Мирослав Василев, 

специалист по озеленяване. Той обясни как изчезването на 

горите играе изключително важна роля за климата на дадено 

място. Учениците разсъждаваха по темата за значимостта на 

растетията, за зелените площи в и около гр. Харманли и 

Защитената местност „Дефилето”. Учениците от 9 и 10- ти 

класове организираха още конкурс за есе и изложба с 

фотографии, посветени на гората. Учебното заведение участва и в конкурса за рисунка 

и фотография на тема „Обичай гората”, организиран от РИОСВ – Хасково и спечели 

второ място в раздел Фотография. Училището организира екскурзия с 9, 10 и 11 

класове до местността Перперикон край гр. Кърджали с цел запознаване с флората и 

фауната на района. През седмицата на гората учениците  организираха и акция по 

залесяване на училищния двор чрез засаждане на иглолистни дръвчета. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДГ "Детски свят"- гр. Харманли  засадиха дръвчета в двора на детската градина. 

Децата от това детско заведение работят целогодишно по проект "Една Земя, един дом, 

едно бъдеще". През седмицата на гората подготвиха тематична изложба и пленер в ЗМ 

"Дефилето", както и голям екоспектакъл в читалището. Децата активно участваха и в 

организирания от РИОСВ конкурса за детска рисунка „Обичай гората”. На детската 



градина бяха предоставени информационно- образователни материали съобразно 

възрастта.  

 

Изложби с детски рисунки и апликации, посветени на опазването на гората и 

природата организираха още Школата по изобразителни дейности към Младежки 

център- Хасково и Детска градини № 17 – Хасково. Много училища и детски 

градини от региона се включиха в „Седмицата на гората” с инициативи предимно за 

засаждане на дръвчета. Всички екоинициативи бяха организирани с подкрепата на 

РИОСВ- Хасково, предварително бяха осигурени информационно-образователни 

материали, на почти всички събития присъства представител от инспекцията. 

 

РИОСВ- Хасково  обяви конкурс за детска рисунка и фотография на тема 

„Обичай гората”, посветен на Международната година на горите 

 

Творбите бяха оценени от специално жури в категориите: детска рисунка  и 

фотография. Победителите на първите три места получиха подаръци- енциклопедии за 

природата и грамоти, а всички участници- специални грамоти за участие. В 

надпреварата участваха над 200 деца. Изложбата бе разположена във фоайето на 

Регионална библиотека- Хасково за периода 1-30 април и се ползва с голяминтерес и 

посещаемост. На откриването на изложбата присъстваха много гости и представители 

от различни детски и учебни заведения от региона. Събитието беше медиано отразено. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 



22 април – Международен ден на Земята 
 

     РИОСВ- Хасково подкрепи различни идеи за съвместни инициативи с училища и 

ДГ: празнични програми, изложби, беседи, открити уроци, „зелени” игри, викторини и 

др. 

 

По повод Деня на Земята в Информационно Образователния център на РИОСВ- 

Хасково се проведе открит урок с ученици от ПГЛП- Хасково. 

Учениците получиха полезна информация свързана с отбелязването на тази дата, 

останалите празници на природата през годината, аткуални кампании и начините по 

които обществото може да участва. Диана Петрова – експерт от направление „Опазване 

на биологичното разнообразие” запозна учениците със защитените територии и с 

интересни защитени видове от растителния и животински свят  в региона. Урокът 

продължи под формата на беседа, като бяха засегнати основно въпроси касаещи 

разделното сметосъбиране и рециклирането на отпадъците, оказване на първа помощ 

при паднали от гнездата си малки на птици, ролята на всеки жител на планетата за 

опазването на околната среда. 

 

 

 
 

 

Програма на Община Кърджали посветена на Деня на Земята - 22 Април 

„Кърджали- чист и красив!” 

 

И тази година Община Кърджали по традиция се включи в международната кампания, 

посветена на честването на Деня на Земята - 22 април. Благородната цел на кампанията 

е да се запази природата, да бъде създадена по- добра и здравословна околна среда и да 

се помогне в борбата с глобалното изменение на климата. Програмата включва 

мащабни инициативи за почистване от битови отпадъци на град Кърджали: 

междублоковите пространства, обществени места, изходите на града и околните села. 

Също организиране на почистване на дворното пространство на  Дневен център за деца 

с увлеждания "Надежда" и Дома за стари хора - прекопаване и почистване от сухи 

клони на дърветата и храстите, засаждане на нови фиданки със служители от Общинска 

администрация. Дейностите по почистване включват и почистване на дворовете на 

училищата в град Кърджали и селата. Програмата по традиция включва и 

художествено- творчести прояви: 



- Свободно създаване на колаж от детските градини на тема “Обичам те, Земя” от 

растителни и битови отпадъци, който ще се представят в Община Кърджали до 18 

април. 

- Конкурс за песен "Обичам те, Земя", наградените песни ще бъдат представени на 

празника за Деня на Земята.  

За учениците от І до ІV клас – “Моето любимо зелено кътче в Кърджали” и V до VІІ 

клас - „Докосвате и дарявате живот на парк „Арпезос Север” с мечтите си” – свободен 

жанр /съчинение, есе, стихотворение по желание/ – индивидуално или групово участие. 

- Засаждане на декоративни дървета в парк "Простор" от Представители на Детския 

младежки парламент. 

- Откриване на фотоизложба за Деня на земята на открито в Градската градина, 

Кърджали от 22.04.2011г.  

- Състезание по аранжиране на цветя за ученици от VІІ до ХІІ клас.  

Празникът ще завърши на 21 април с празнична програма с награждаване на 

отличилите се участници в кампанията "Кърджали - чист и красив" . 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Кърджали, Горско стопанство и 3 училища организираха инициатива по 

засаждане на дръвчета в паркове и училищни дворове по повод Деня на Земята и 

Годината на горите. 

 

 
 



След поканата на РИОСВ към обществеността за отбелязване на 22 април- Ден на 

Земята, много училища и  детски градини в региона проведоха и свои инициативи:  

 

- Децата от Клуб „Природата и ние” при ОДК- Кърджали почистиха преди всички 

двора, прилежащите улици и тревни площи около сградата. Те почистиха района на 

ОДК и проявиха майсторство в боядисването на пейките в двора. Така за половин ден 

децата направиха Детския комплекс- мястото, където осмислят свободното си време, 

още по-чист и привлекателен. 

- Празник на чистотата и децата организира на Цветница ОУ„Св.Св.Кирил и 

Методий”- Кърджали, което се включи в общинската кампания  „Кърджали – чист и 

красив”, по случай Деня на Земята. Природо- изследователският отряд „Малката 

Ахрида” с ученици от V до VІІ клас организира празник на чистата природа. С много 

ентусиазъм беше почистен туристическият маршрут от Националния военно-полеви 

лагер в село Широко поле до крепостта Моняк. Инициативата продължи  с  почистване 

на защитената местност „Венерин косъм”, защитения кът в музея, училищния двор и 

класните стаи, участие във всички общински мероприятия, както и екоигри и спортни 

състезания.  

- По повод Деня на Земята учениците от ОУ"Св.Ив.Рилски- Хасково проведоха 

викторина по темата, представиха в залата на Младежки център сценката „Болната 

планета, изработиха изделия от вторични суровини, представиха модно ревю от 

тоалети изработени изцяло от отпадъчни хартиени и найлонови материали, засадиха 

декоративни храстчета в двора на у-щето. Училището участва в проект „Пазители 

срещу глобалното затопляне”. 

- Седмица на природните науки отбеляза ОУ„Васил Левски“- Хасково. Децата дадоха 

„живот” на различни отпадъци. Вместо да ги изхвърлят в близкия контейнер те 

направиха от тях чудесни украшения за дома и ученическата стая. Екопродуктите 

учениците са изработили докато са били на Зелено училище в хасковските Минерални 

бани.От някои от отпадъците учениците са сътворили и модни рокли, които показаха на 

еко модно ревю. 

- По повод Деня на Земята и Международната година на горите петокласниците от 

ПМГ- Димитровград организираха празник на природата с викторина, колажи, 

колективно попълване на кръстословица с екологична насоченост и др. На 

инициативата беше поканен и представител от екоинспекцията. 

- ДГ 17- Хасково изнесоха празничен концерт посветен на Деня на Земята „Нашата 

Земя”, който представиха в залата на Младежки център- Хасково. Децата представиха 

празнична програма от песни и танци за разделното събиране на отпадъците, любовта 

към природата и грижата за околната среда. На събитието присъства и представител от 

екоинспекцията.  

 

 
 



- Учениците Клуб „Млад еколог” към Обединени ученически общежития- Хасково 

засадиха дръвчета и облагородиха своя двор. Инициативата бе по Инициативата на 

МОСВ „Зелена вълна”и Международния ден на биологичното разнообразие. 

 

 
 

- Учениците от І-ви до ІV- ти класове от ОУ "Ш.Петьофи"-гр. Хасково изнесоха пред 

свои връстници специално подготвена образователна програма за оползотворяването и 

рециклирането на отпадъците. Програмата включваше и модно ревю на карнавални 

костюми, изработени от отпадъчни хартиени и найлонови материали. Инициативата 

децата посветиха на опазването на околната среда, Световния ден на Земята и 

празниците на природата през месец май. На събититието беше поканен и представител 

от регионалната екоинспекция.  

 

 
 

- ДГ”Детски свят”- Харманли организираха през месец май голям празник на 

природата с образователна насоченост, който включваше както песни и стихотворения, 

така и еко игри за разделното сметосъбиране и опазването на околната среда.  



 

Инициатива "Зелена вълна"и Национална кампания ”Зелена 

България”- МОСВ 
 

Прессъобщение за инициативата бе изпратено до всички медии, училища и детски 

градини в региона. РИОСВ подкрепи с информация и специалисти при необходимост 

всички предложения за инициативи по темата. В Хасково и региона по традиция деца и 

ученици по време на празниците на природата през април-  май засаждат дръвчета в 

двора на училищата си или ДГ. Екоинициативи по повод Деня на Земята, инициативата 

"Зелена вълна" и кампанията „Зелена България” под формата на засаждане на дърво, 

беседи и празнични програми организираха почти всички детски градини и училища в 

региона. Обединени Ученически  Общежития- Хасково, ПГДС- Хасково, 

ОУ”Ш.Петьофи”- Хасково и ОДЗ „Слънце”- Димитровград специално организираха 

озеленяване на своите училищни дворове, като прекопаха градинките и засадиха 

дръвчета и цветя.  

 

Като част от Инициатива "Зелена вълна" и Национална кампания ”Зелена България”, 

РИОСВ- Хасково организира изложба от детски рисунки, както и конкурси за есе и 

най-озеленен двор сред училищата и детските градини в Хасково. 

15 май- Световен ден на климата 

     РИОСВ и Детският отдел към Регионална библиотека- Хасково  организираха 

изложба, посветена на празниците на природата през месец май  

В изложбата участваха творби на деца участвали в организирания предходния месец от 

екоинспекцията конкурс за детска рисунка и фотография "Обичай гората": 

ОДЗ"Слънце"-Димитровград, ОУ"Св.Св.Кирил и Методии"- Хасково, СОУ- с. 

Черноочене, ОУ"Ш.Петьофи"- Хасково, ПГЛП- Харманли и други индивидуални 

участници, които дариха творбите си на регионалната библиотека. Изложбата бе на 

разположение на посетителите от 05.05 до 05.06.т.г.  

 
 

 

 

РИОСВ обявяви ученически конкурс за написване на есена тема „Моят принос в 

опазването на околната среда 



 

 Конкурсът е по повод 15 май- Световен ден на климата,  22 май- Международен ден на 

биологичното разнообразие и Инициативата на МОСВ „Зелена вълна”. На 

победителите бяха раздадени грамоти и енциклопедии за природата. 

 

  

 

 

22 май- Международен ден на биологичното разнообразие 

ОДЗ "Слънце"- Димитровград засадиха дръвчета и изнесоха празнична програма 

за природата.  По повод Международния ден на биологичното разнообразие- 22 май и 

Инициативата "Зелена вълна", децата от ОДЗ "Слънце"- Димитровград засадиха 

дръвчета в своя двор. Подготвителните групи изнесоха образователна музикална 

програма от песни и стихотворения за природата.      

 

 

5 юни- Световен ден на околната среда 
 

     РИОСВ обявяви  конкурс сред училищата и детските градини в гр. Хасково  за 

„Най- добре поддържан и зелен двор” 

 



Тенденцията е в бъдеще подобни конкурси да бъдат проведени и по други населени 

места от региона. Жури от екоексперти посети дворовете на заявилите желание за 

участие училища и ДГ и най- добре представилите се получиха грамоти и награди- 

специализирана литература и фиданки. Първите три награди бяха разпределени между 

ДГ по изкуства, Обединени Ученически общежития и ПГДС. Надпреварата е част от 

инициативите на МОСВ „Зелена вълна” и „Зелена България”. 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

Учениците от ПГЕТ- гр. Харманли организираха „Вечер на опазването на околната 

среда” по повод 5 юни.  

 

Европейска седмица на мобилността 

22 септември- вропейски ден без автомобили  

     Община Димитровград  е официално регистрирана за участие в Европейската 

седмица на мобилността- 2011 г.  Под  мотото "В града без моята кола!"  на 22.09.2011г 

бе затворен бул."Г.С.Раковски" в участъка, заключен между пресечките ул."Вилхелм 

Пик" и ул."Груди Кирков" за недопускане преминаването на МПС  и  обособяването му 

в пешеходна зона за 6 часа от  12.30 ч. до 18.30 ч. В кампанията взе участие и местният 

Велоклуб "Орбита",  чрез организиране на демонстративно колоездене под  мото 

"Алтернативна мобилност!" по маршрут Димитровград- Хасково- Димитровград. 

 



 

На 16 септември - първият ден от  

Седмицата на мобилността, РИОСВ - 

Хасково раздаде на най- малките 

възпитаници – подготвителните класове 

на ОУ ”Св.Ив.Рилски”- Хасково 

специални светлоотразителни значки за 

пешеходци с логото на кампанията. 

Училището работи по спечелен проект 

„Пазители срещу глобалното затопляне”, 

финансиран от Център за развитие на човешките ресурси към Европейската програма 

„Коменски”. Възпитаниците на учебното заведение си партнират с ученици от Полша, 

Турция и Испания.  Светлоотразителни значки  получиха и първокласниците от Дом 

„Ас. Златаров”- Хасково. Екоинспекцията подари на децата освен специалнните 

светлоотразителни значки, така също разделители за книги, плакати и информационни 

материали, свързани с опазването на околната среда. Събитието бе съпроводено с 

открито занимание- беседа по темата с образователна цел изнесена от експерт от 

инспекцията. РИОСВ предварително изпрати информация за Европейската седмица на 

мобилността до всички общини и училища в региона, някои от тях също организираха 

свои инициативи. 

 



 

 

Група активни граждани за мобилността- Кърджали на 22.09.2011 г. от 12:00 ч. до 

14:00 ч. организираха мероприятие стимулиращо използването на алтернативен, зелен 

транспорт. За целта след поискано разрешение от институциите (община, център за 

спешна помощ, полиция и пожарна) бе затворена една от централните улици в града- 

бул. "България" между кръстовищата с ул. "Булаир" и ул."Миньорска", като на мястото 

се проведе инициатива в три основни направления:  Демонстрации със скейтборд, 

велопоход и фото изложба по темата. По време на събитието бяха раздадени два вида 

листовки: За безопасно каране на велосипед с информация за водачите на МПС (как да 

пазим колоездачите) и информация за велосипедистите- правила за движение на 

улицата, както и за безопасно преминаване на пешеходна пътека- за пешеходци и 

водачи. Предвидени бяха и значки по темата със зелена идея с текст: "За мобилност в 

гр.Кърджали". Формата на мероприятието бе насърчителна и образователна. Районът бе 

украсен и с табелки с различни послания, насърчаващи алтернативнияте видове 

транспорт. 

28 септември 2011 - Ден на правото да знам 

Сайтът на  РИОСВ- Хасково: http://haskovo.riosv.com за втора поредна година бе сред 

номинираните от Програма Достъп до Информация за наградата „Златен ключ” в 

категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за 

граждани ”. 28 септември бе обявен за Ден на отворените врати за посетители. 

Други екоинициативи  

По повод инициативата „Безопасно колоездене” веломаратон- обиколка на България 

2011, участниците във веломаратона бяха посрещнати в Хасково на 23 април от местни 

любители на колоезденето. 

 

http://haskovo.riosv.com/


 
 

Група младежи- доброволци на Клуб ЮНЕСКО- гр. Хасково бяха  на 10-дневен  

международен екообмен в Германия на тема „Екологични умения в младежката 

работа”, на който присъстваха участници от пет държави-България, Германия, Турция, 

Англия и Финландия. Срещата се състоя на живописно място в Шварцвалд в 

провинция Баден Вюртенберг. Българските младежи подготвиха и проведоха уъркшоп 

на тема „Енергийни възобновяеми източници”. Впечатлиха връстниците си със своите 

творчески умения в създаването на кратък филм, песни  и изложба  по еко-темите, 

дискутирани  на обмена. Доброволците са сред най- честите посетители на 

информационно- образователния център в РИОСВ, преди обмена те получиха от 

екоинспекцията полезни информационни материали по темата. 

 

От 16 до 18 септември в Кърджали се проведе 6-ят Международен екологичен 

фестивал ”Зелена вълна – 21 век” за филми и тв програми посветени на екологията и 

опазването на околната среда.   

На 27 септември на Областна администрация Хасково бе връчен символично флагът на 

кампанията „Да изчистим България за един ден”. Флагът прие областният управител 

Ирена Узунова от мениджъра на проекта от страна на bTV Мария Лазарова. Това стана 

на среща- дискусия в зала „Марица” на Областна администрация Хасково на която 

присъства директорът на РИОСВ- Хасково инж. Димитър Илиев, ръководители на 

институции, еколози на общини и природолюбители.  Във фоайето пред залата бе 

подредена атрактивна изложба "Да дадем живот на отпадъците" на сувенири от 

отпадъци, изработени от децата от клуб „Екоприятели” при СОУ "Васил Левски”- 

Хасково с ръководтели Светла Миткова и Диана Атанасова. Децата работят 

целогодишно по училищен проект "Зелено училище". РИОСВ- Хасково подкрепя 

кампанията на БТв „Да изчистим България за един ден” и подари на малките 



природолюбители специални светлоотразителни значки за пешеходци и 

информационни материали. 

 

 

Национален конкурс „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и Фондация 

„Д.Бербатов” 

В конкурса взеха участие 50 творби с около сто свои творби- есе,рисунка и фотография. 

Жури нтоминира най-добрите, които изпрати за национално класиране. Двама ученици 

от Фотоклуб към ОДК- Кърджали бяха отличени с награди в раздел фотография и една 

ученичка от ПГТ- Хасково в раздел есе. 



 

Национална кампания на МОСВ „Зелена България”: „Най-зелен град” и 

„Нашият зелен град” 

Община Хасково получи приз „Най-зелен град”в Българи яза 2011 г. в категорията за 

населени места от 30 000 до 100 000 жители. Обединени Ученически общежития бяха 

отличени със специалната награда на журито в категорията „Нашият зелен град” за 

най- добро ландшафтно оформление. 

 

 



 

РИОСВ- Хасково в края на годината раздаде 10 грамоти „Приятел на природата” за 

принос в опазването на околната среда на най-активните участници в регионални и 

национални кампании, екоинициативи и конкурси. 

 

Всички инициативи са подкрепени от  РИОСВ- Хасково,  предварително са 

предоставяни  информационни материали и е осигурено присъствие на представител от 

екоинспекцията. При необходимост и желания от страна на училища и детски градини 

се осигурява специалист с цел да запознае децата със същността на проведените 

екологични празници и кампании. Преди стартирането на всички празници на 

природата, кампании и инициативи, екоинспекцията призовава обществеността за 

активно участие със свои и съвместни екоинициативи и разпространява 

информационни материали. РИОСВ поддържа активна комуникация с почти всички 

училища и детски градини в региона с цел повишаване на информираността и 

повишаване на екологичната култура на подрастващите, особено с ЦДГ № 3, 15 и 17 -

Хасково, ДГ по изкуства- Хасково, ОДЗ „Слънце”- Димитровград, ЦДГ „Детски свят”- 

Харманли, ОП „Младежки център”- Хасково, МИКЦ- Хасково, ОУ „Ш.Петьофи”- 

Хасково, ПГЕТ „З.Стоянов”- Харманли, ОУ”Св.Кирил и Методии”- Хасково, 

ОУ”Св.Ив.Рилски”- Хасково, СОУ „В.Левски”- Хасково, Обединени Ученически 

Общежития- Хасково, ОДК- Кърджали и др. Регионалната екоинспекция ясно е 

изразила желанието си за активна работа с подрастващите и съвместни инициативи под 

формата на  празнични програми, открити уроци, беседи, изложби, викторини, екоигри, 

походи, конкурси и др. Информационият център е посещаван редовно от ученици, 

учители, студенти и доброволци.  



През 2011 г. в сайта на РИОСВ- Хасково са публикувани 105 прессъобщения. Дадени 

са 12 интервюта и 3 пресконференции. Отговорено е на 97 запитвания от страна на 

средствата за масова информация и граждани. Сайтът на екоинспекцията е посетен от 

около 20 000 потребители. Издадени са 23 решения за достъп до обществена 

информация. В РИОСВ- Хасково са проведени  6 консултации с обществеността по 

ОВОС, 3 обществени обсъждания на доклади по ОВОС, 12 консултации с 

обществеността на екологични оценки на планове и програми и 2 обществени 

обсъждания свързани с обявянането на Защитени територии и зони във връзка с 

предложение за нови ЗТ с цел опазване на жлезист лопен в земл. на с. Браница общ. 

Харманли и на триразделнолистен ериолобус в земл. на с Белополяне общ. 

Ивайловград.  

Организирани са 3 регионални конкурси и 2 изложби  свързани с празници на 

природата през годината. Издадени са информационни материали: 4 вида календари, 2 

вида брошури за Защитените територии в региона и за разделното сметосъбиране, 

значки за десетилетието на биологичното разнообразие, рекламни химикалии стикери 

със Зеления телефон.  

 


