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Проведени информационно- образователни дейности, празници на 

природата и екокампании през 2012 г. 
 

Световния ден на влажните зони- 2 февруари 

 

     Много училища и детски градини в региона отбелязаха Световния ден на влажните зони- 

2 февруари с тематични занимания и екоинициативи, организираха изложби, беседи и 

презентации. РИОСВ- Хасково предварително публикува материал в своята интернет 

страница и предостави информационни материали по темата на регионалните медии, 

детските и учебни заведения на територията на областите Хасково и Кърджали.  

 

     Най-мащабно денят беше отбелязан в ОУ „Св.Ив.Рилски”- Хасково.  Учениците от 

четвъртите класове представиха изложба, презентация и доклади по темата, а децата от 

подготвителната група проведоха тематично занимание с изработване на апликация и 

фигурки на „скачащи жабчета”.  

          

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=664&nws_cat_id=2
http://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=664&nws_cat_id=2


     ОУ "Л.Каравелов"- Хасково подготвиха специално табло с информационни материали 

за влажните зони и с логото на кампанията. Учениците от 5, 6 и 7- ми класове посветиха час 

по темата. В занятие на клуб "Млад еколог" към училището, учениците рециклираха хартия 

при лабораторни условия и рисуваха, изработиха и оцветиха комикси и апликации на 

водолюбиви животни. 

       

     Учениците от СОУ „В. Левски”- Хасково в часовете по предмета „Човекът и природата” 

изготвиха информационно табло с редките видове  в резервата „Сребърна” край Силистра, а 

участниците от клуб „Екоприятели” изработиха малки албумчета „Скачащи жабчета” с най-

често срещаните обитатели в тези зони. В часовете по информационни технологии подробно 

бе разгледан и обсъден сайта www.ramsar.org, като учениците получиха богата информация 

за световните рамсарски зони. Превод на информацията, публикувана в сайта учениците 

направиха в часовете по предмета „Английски език”. По предмета „География и икономика” 

учениците видяха и посочиха на географска карта местоположението на 11
-те

 влажни зони в 

България.       

     Шестокласниците от СОУ „Любен Каравелов”–  гр.  Димитровград  изработиха и 

представиха презентации за най-големите горски масиви на Земята- Африканската джунгла 

и Амазония.  Десетокласниците изработиха постер, представящ една от признатите от 

Рамсарската конвенция влажна зона в България– резервата „Сребърна”.  

     В ОУ ”Христо Ботев”- с.Крепост, общ. Димитровград също посветиха час на Световния 

ден на влажните зони  чрез лекция и тематична беседа с активното участие на учениците от 

училището. Децата предварително са потърсили материали, за да се запознаят и разгледат 

11-те влажни зони в България и опазването им с което показаха завидни познания пред 

своите връстници и учители. 

     Малките възпитаници на Детска градина № 3 в Хасково също проведоха тематична 

беседа, подредиха кът с книжки за природата, изработиха фигурки и нарисуваха познати 

водолюбиви животни и растения. 

     СОУ „Хр.Ботев”- с. Караманци, Община Минерални бани проведоха викторина с 

учениците от 5, 6 и 7- ми класове на тема „Какво знаем за влажните зони”, организираха 

изложба с рисунки и кът с табла и постери по темата.  

     ОУ „Хр.Ботев”- с. Ботево, Общ. Стамболийски, проведоха беседа, изготвиха 

презентация и организираха изложба по темата. 

     ОУ ”Иван  Вазов „- Свиленград проведоха специален час посветен на темата за 

влажните зони в България и се включиха в дискусия на тема „Туризмът във влажните зони- 

едно великолепно изживяване, организирана от Басейнова дирекция- гр. Пловдив и Община 

Свиленград. Децата излязоха и с предложение  за обявяване на нова влажна зона в България 

ЗМ „Лозен кът”, където вирее блатно кокиче. 



     ОУ ”Иван  Вазов „- Симеоновград също проведоха специален час за влажните зони и 

подготвиха информационни табла по темата. 

     Учениците от СИП „Приятели на птиците” от СОУ „Д-р.П.Берон”- Свиленград се 

запознаха с влажните зони в България, включени в списъка на Конвенцията за влажните 

зони с международни значение, също присъстваха и участваха в семинар по темата 

иницииран от Община Свиленград.  Децата изготвиха и информационно табло по темата. 

     ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково изработиха информационно табло и специална 

презентация по темата. 

     Децата от ОУ „Хр.Ботев”-с. Хлябово представиха презентация „Значение на влажните 

зони”, беседа „Влажните зони ва България”и тематична изложба от рисунки и оригами на 

животни, както и изработиха мостра „Скачащо жабче”. 

    

 

     Световният ден на Влажните зони бе отбелязан и в СОУ "Желязко Терпешев"- гр. 

Любимец с изработване на информационно табло за Влажните зони на територията на 

България. Представена бе и презентация от ученици от 11 клас, с която се запознаха всички 

ученици в часа по Информационни технологии. 

 

     Подобни и други екоинициативи с образователна насоченост бяха организирани в почти 

всички детски и учебни заведения в региона. Всички инициативи се проведоха с 

подкрепатаРИОСВ- Хасково, на част от тях присъства представител от екоинспекцията. 

 

 



Световния ден на водата- 22 март 

      

     Четвъртокласници  от  Основно училище "Св. Иван Рилски" в Хасково, които работят 

по проект "Пазители срещу глобалното затопляне" подготвиха и представиха програма, 

включваща полезна информация за пестенето на водата, сценка, озвучаване на филмче 

"Защо трябва да пестя водата", постери, рисунки и макети по темата. М.Чомпалова- експерт 

от РИОСВ представи пред  децата презентация по темата под формата на открит урок.       

 

       
 

     Друга група четвъртокласници от същото училище, работещи по проект „УСПЕХ" 

гостуваха на екоинспекцията с цел да се запознаят с работата на институцията.  На децата 

беше представена  презентация за опазването на околната среда и за защитените територии и 

видове в региона, както и как да постъпят ако намерят бебе на птичка или диво животно. 

 

 
 

Учениците и учителите от ОУ”Алеко 

Константинов”– Димитровград проведоха 

следните мероприятия по повод Световния 

ден на водата: Учениците от СИП- Домашен 

бит и техника в начален етап и СИП- 

Изобразително изкуство в прогимназиален 

етап организираха изложби с рисунки и 

апликации изработени от учениците. 

Учителите по информационни технологии 

подготвиха и представиха презентации за 

водата пред учениците. В час на класа се 

проведоха тематични беседи в 3-ти и 5-ти класове. Информационни стенни табла посветени 

на водата, изработиха учениците от 4 и 6 класове. 

 

 



       

 

     ДГ №3 „Зорница”- Хасково  отбелязаха Световния ден на водата с тематична беседа и 

музикална програма посветена на водата. Гостува им представител от екоинспекцията. 

 

  

     ПГЕТ „З.Стоянов”- Харманли  организираха изложба и презентация по темата „Водата 

чудото на природата”.  Проведе се поход до Защитената местност „ Дефилето”. В специален 

час  по СИП “Химия и опазване на околната среда” учениците се запознаха  с 

водоизточниците от Харманлийския регион, значението на водата като цяло, опознаха и 

силата й  по време на бедствия от наводнения. Проведоха и се анкета  „Викът на водата” в 

която взеха участие всички  класове от училището.   

 

 

      Във връзка със Световния ден на водата в СОУ "Свети Климент Охридски"- 

Симеоновград учениците от 7 клас изработиха информационно табло за водопадите и 



пещерите в България, за последиците от замърсяването на водата, а ученици от 9 клас 

изработиха презентация.  

 

     В Професионалната гимназия по транспорт- Хасково също бе отбелязан Световният 

ден на водата 22 март 2012 г. Учениците от 9-ти и 10-ти клас изготвиха табла на тема 

"Замърсяване на водните басейни в България" с цел запознаването им с опасностите от това 

замърсяване и вредите от него за природата и човечеството. Бе представена презентация за 

водата, разкриваща нейните важни свойства и значение. 

 

      
 

     Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" - 

Свиленград, отбеляза 22 март с тематичен час в час на класа, като разгледа следните важни 

въпроси:  качество на водата, какви са причините за сушата, екология, климатични 

проблеми, свръхнаселение, криза с водните ресурси.      

 

     Община Ивайловград  повод 22 март- 

Световен ден на водата се включи  в 

организацията за почистване на река Армира и 

района около Антична „Вила Армира” заедно с 

учениците от СОУ „Хр. Ботев”- Ивайловград.  

Това стана благодарение на учениците от  6 ”а” 

клас под ръководството на своя учител  Желязко 

Георгиев и Петър Шопов - еколог в община 

Ивайловград, организираха почистване на р. 

Армира в близост до римска вила „Армира”.  А 

ХІ „а” клас с Галена Попова– учител по 

биология и здравно образование и химия и 

опазване на околната среда, изработиха информационни табла.   

 

 

      
 



        СОУ "Проф.д-р Асен Златаров" - Минерални бани, обл. Хасково: В часа по човекът 

и природата  учениците от V- ки класс подготвиха и представиха презентация,  а от  І до ІV 

класове изготвиха в часа по изобразителни дейности рисунки по темата. В училището бе 

подреден и кът посветен на Деня на водата. 

 

 
 

В ОУ ”Христо Ботев” с. Крепост, община Димитровград с екологични инициативи 

бе отбелязан  22 март- Световен ден на водата. Учениците почистиха класните стаи и района 

около училището. Проведоха тематични часове за водата, въздуха, природните ресурси. 

Учителите изнесоха беседи и занимателни часове по човекът и природата, околен свят и 

роден край. Във фоайето на училището бе организирана изложба с рисунки на тема „Водата 

е живот – животът е хубав”, в която участваха ученици от всички класове. 

 

    
 

     РИОСВ- Хасково предварително изпрати информация до всички училища и детски 

градини в региона за Световния ден на водата- 2012 г., част от детските и учебни заведения 

получиха информационни материали. Специално бе подготвена и представена пред ученици 

и презентация по темата. 

 

Международния ден на Земята-22 април. Седмицата на гората.  

 

     РИОСВ-Хасково организира Регионален ученически фотоконкурс на тема 

„Красивата природа на моя роден край”, посветен на Международния ден на Земята-22 

април, в който участваха 50 деца с над 100 творби от областите Хасково и Кърджали. 

Жури от професионални фотографи и експерти от екоинспекцията оцени творбите и 

определи 5 награди. Откриването на фотоизложбата се състоя във фоайето на Младежки 

център- Хасково (20.04-30.04.2012 г.) За победителите бяха осигурени награди- 

професионален бинокъл, енциклопедии за природата, книги, флашки, фланелки, 

екочанти, значки и грамоти, а за училищата със свои представители в конкурса- грамоти 

за участие.    

 



  
 

      

     Клуб "Екология" към ПГ по транспорт "Хр.Смирненски"- гр. Крумовград 

подреди фотовитрина "Зимна приказка". Бе проведен фотоконкурс "Красивата природа 

на моя роден край", като най- добрите снички бяха изпрати за участие в регионалния 

фотоконкурс организиран от РИОСВ- Хасково. Учениците организираха и седмица за 

почистване района на училището под надслов "Зелена седмица".    

 

     През Седмицата на гората (3-9 април) кръжочниците от клуб „Млад еколог” при ОУ 

„Любен Каравелов”- гр. Хасково с ръководител Живка Стефанова проведоха по 

проекта  на МОМН „УСПЕХ”  Зелено училище от 7-11 април в Хасковски минерални 

бани. Младите еколози инициираха кампания “Чиста гора”, научиха 10 златни правила за 

опазване на гората, изработиха постери и проекти – предмети от рециклирана хартия: 

картички, пана и др. Проведоха излети и поход до крепостта Калето, като сред природата 

разпознаваха звуци и песни на различни видове птици. Научиха защо да засаждаме 

дървета и  какво е нужно за правилния растеж на дърветата. Изработиха на хранилки за 

птици и ги поставиха в гората. Интерактивните екологични  игри: „Съхраняваме ли 

природните ресурси на планетата Земя?”, „Горски пазачи”, “Къде изчезнаха всички 

дървета?”, “Защо се нуждаем от пасища и ливади?“ бяха не само занимателни, но и 

полезни за младите приятели на гората.  

 

   
      

     По повод 22 април - Международен ден на Земята, учениците и учителите от 

ОУ”Алеко Константинов” – Димитровград проведоха следните мероприятия: 

Учениците от 1 до 7 клас почистиха района на училището, а от СИП-Домашен бит и 

техника в начален етап и СИП- Изобразително изкуство в прогимназиален етап, 

направиха изложби с рисунки и апликации на учениците. Учителите по ФВС и 

учениците от 8 клас засадиха дръвчета в двора на училището. В час на класа се проведоха 

тематични беседи в 4 и 6 класове. Стени с проекти, изработени от учениците, подготвиха 

3 и 7 класове. Учениците със СОП, съвместно със свои съученици участваха в конкурса 



организиран от Ресурсен център- Разград за най-оригинално пано, изработено от 

природни материали. Организирана беше акция „Лист по лист” за събиране на вторични 

суровини. Бяха събрани над 1500 кг. хартия. 

 

   
 

В ОУ ”Христо Ботев”- с. Крепост, общ. Димитровград се проведоха следните 

мероприятия по повод  Международния ден на земята 22 април: Учениците почистиха 

класните си стаи и двора на училището. На 21 април във всички класове се проведоха 

тематични часове с беседи и занимателни викторини за значението на опазването на 

околната среда. Учениците изработиха пана от екоматериали. В двора на училището с 

активното участие на учениците се обособиха цветни алеи. В часовете по информационни 

технологии обучаващите се разгледаха и изготвиха презентации, свързани с Международния 

ден на Земята . 

 

   
 

     В Професионалната гимназия по селско 

стопанство и икономика "Христо Ботев"- 

гр. Свиленград се отбеляза Международния 

ден на Земята на 22.04.2012 г. чрез изнасяне на 

доклад по темата пред учениците от отделните 

класове и чрез засаждане на декоративни 

храсти в училищния двор. Всеки се убеди в 

това, че този ден не трябва да е еднодневно 

събитие, а трябва да се действа през цялата 

година.     

 

 

      “Аз обичам моята планета Земя” и “Заедно да направим света по-чист, по-зелен и по-

уютен”- на тези идеи бе подчинено отбелязването на 22 април – Международния ден на 



Земята в СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”- с. Минерални бани. Учениците от втори клас 

изнесоха програма с екологична насоченост, възпитаваща правилно поведение в  природата, 

предотвратяване на замърсяването й и разделно събиране на отпадъците. 

Бе оформен екокът под надслов “Без природа няма бъдеще”. Учениците с интерес разгледаха 

изложбата с рисунки на учениците от начален курс “Да пазим нашия общ дом Земята”. В 

училищния двор се проведе и състезание с велосипеди. 

 

     
      

     По традиция Община Кърджали организира богата образователна програма по повод 

Деня на Земята, включваща почистване на отделни участъци в града, музикално- артистични 

изяви, конкурси, изложби, засаждане на фиданки и др. 

 

   
 

   
 



     Учениците от Професионална 

гимназия по транспорт гр. Хасково 9 и 

10 клас заедно с техните преподаватели се 

запознаха с основните характеристики на 

планетата и обсъдиха подробно 

източниците на замърсяването и. 

Специална презентация под надслов 

"Земята - нашият дом" послужи за 

отправна точка на дискусията, свързана с 

опазването на природата и онова, с което 

всеки човек би могъл да допринесе за 

разрешаването на екологичните 

проблеми. Сбирката приключи с 

изслушването на рап изпълнение в еко - стил на тийнейджъри, чиито призиви за 

опазването на околната среда предизвикаха аплодисментите на техните съученици. В 

двора на гимназията бяха засадени дръвчета, за които младежите ще се грижат и в 

бъдеще. 

 

     Експертът „Връзки с обществеността” присъства на представянето на форум 

„Училищен дневен ред-21 по проект „План за образователни дейности по целите на 

хилядолетието за развитие, посредством побратимяване на училища”, партньор по който 

е и хасковското СОУ „В.Левски”. Екоинспекцията подкрепя инициативата и се 

ангажира с предоставяне на материали по една от 8- те цели на проекта „Осигуряване на 

устойчива околна среда”. Събитието се проведе в залата на Младежки център пред 

учениците на училището. 

 

    
 

     Община Хасково организира пролетна кампания за засаждане на 189 бр. дървета и 1182 

бр. храсти в 16 училища и детски градини. 

 

Кампания на в.”24 часа”, МОСВ и МЗХ „Да засадим дърво”- 21.04.2012 

 

     Ученици от ПГСС и служители от РИОСВ и ДГС в Хасково се включиха в 

кампанията на вестник "24 часа", Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на земеделието и храните „Да засадим дърво”. Инициативата се реализира в 

навечерието на Международния ден на Земята- 22 април в 21 български града, включително 

в Хасково и Кърджали. След образователна музикално- артистична програма, тематична 

презентация и награждаване на ученици с най- високи през годината постижения, стартира 

засаждането на над 100 фиданки в учебния корпус на гимназията. Специални гости на 

събитието бяха зам. областният управител Н.Нанев, началникът на РИО- Хасково Ив. 

Панайотов и представители от РИОСВ, ДГС и в."24 часа", които активно се включиха в 

инициативата по залесяването.  

 

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=694&nws_cat_id=2


 

    
 

     В Кърджали залесяване на 100 броя фиданки се извърши в градската градина и в парк 

"Простор"- горичката на кърджалийци и техните приятели, находяща се на мястото на 

изгорялата при пожар борова гора. В инициативата участва кметът на града Хасан Азис и 

много доброволци. 

 

   
 

         В почти всички училища и детски градини бяха проведени екоинициативи по 

засаждане на дръвчета, почистване на дворове и други образователни програми, 

посветени на Деня на Земята.  На много от тях, предварително бяха предоставени от 

екоинспекцията информационно- образователни материали.  

 

Национална кампания „Да изчистим България за един ден” 

 

   Служители от РИОСВ- Хасково се 

включиха в кампанията на БТв „Да 

изчистим България за един ден” в 

почистването на парк „Кенана”.  Двама 

експерти по управление на отпадъците 

участваха, като членове в областните 

щабове на кампанията, на разположение 

на гражданите бе и Зеления телефон.  

 

     Около 9000 души от Хасковска 

област се включиха в инициативата на 

BTV „Да изчистим България за един 

ден“. Количеството събрани отпадъци е 

248 тона, като в това число влизат и 

почистените със специализирана 



техника незаконни сметища. Неформални групи и клубовете по екология и  „Любители на 

природата“ от много училища от областта участваха организирано в кампанията. Около 

17 000 души се включиха в кампанията от област Кърджали, като количеството събрани 

отпадъци е 282 т. 

 

           

 

       

15 май- Световен ден на климата. 22 май- Световен ден на биологичното 

разнообразие. 

 

     РИОСВ- Хасково проведе открит урок с учениците от клуб „Млад еколог” към Спортно 

училище „Стефан Караджа- гр.Хасково и ОУ „Л.Каравелов”- гр.Хасково.  На младите 

еколози бе представена презентация за защитените територии и видове в региона, след което 

урокът продължи под формата на беседа.  

 

     Детска градина „Ален мак”- гр.Харманли организира празник на природата с програма 

от стихчета и песни за Земята, водата и въздуха. Инициативата продължи със засаждане на 

дърво и цветя в двора на детското заведение, беседа и екоигри. Специален гост на празника 

бе екологът на общината Даниела Борисова, която разказа на децата интересни факти за 

природата и отговори на въпроси, задавани от децата. РИОСВ- Хасково осигури награди на 

най-добре представилите се участници под формата на календари, стикери, значки и 

брошури.  

 

 
           

     Много училища и детски градини организираха образователни програми, открити уроци, 

почистване на терени и засаждане на цветя. 

 

 



Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

     За втора поредна година РИОСВ- Хасково организира надпревара на регионално ниво 

между училищата и детските градини за „Най- озеленен и добре поддържан двор”. 

Компетентно жури от експерти към екоинспекцията отличи трима победители: 

- ЦДГ „Звездичка”- с. Стамболово за „Най- зелен двор” 

- Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково за „Най- добре подреден двор” 

- Помощно Училище Интернат- гр. Свиленград за „Най- цветен двор” 

Поощрителни грамоти получиха: ЦДГ№1- гр. Димитровград, ПГХХТ „Проф.д-р 

Ас.Златаров”- гр. Димитровград, ПГ по транспорт- гр.Хасково и ЦДГ № 3 „Зорница”- 

гр.Хасково. Връчването  на грамотите и наградите се състоя на 5 юни- Световният ден на 

околната среда в двора на Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково, които миналата 

година получиха приз за „Най- добро ландшафтно оформление” в националната кампания на 

МОСВ „Нашият зелен град". Отличените получиха специални грамоти, луксозни 

енциклопедии за природата и пакети с информационни материали.  Празникът продължи с 

разговор за проведените и предстоящи екоинициативи, а присъстващите педагози споделиха 

опита си  по отношение на екологичното възпитание на подрастващите.  

 

      
 

   
 

     ФСГ „Ат.Буров”- Хасково представи презентация  на тема „Да опазим природата- тя е 

единствена”. На инициативата бе поканен и представител от екоинспекцията. 

 

Семинари 

 

     Експертите по биоразнообразие от РИОСВ- 

Хасково участваха в междуведомствен семинар на 

тема „Подобряване на междуинституционалното 

сътрудничество в превенцията, разследването и 

разрешаването на случаи на бракониерство и 

незаконна търговия със защитени видове”, 

организиран от МОСВ, който се проведе на 22 юни 

в Хасково. 



 

     РИОСВ- Хасково на 3 юли бе домакин на 

семинар на тема "Пасивните сгради: 

Бъдещето на енергийната ефективност”, 

предназначен за архитекти, еколози и всички, 

които проявяват интерес към 

нискоенергийното и екологичното 

строителство. Лектор на семинара e арх. 

Гергана Барабонкова- съосновател на „Пасивна 

Къща България” и преподавател в 

Архитектурния колеж в Бостън, САЩ.  

 

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 

 

     И тази година година Община Димитровград  

официално се регистрари за участие в 

Европейската седмица на мобилността. 

Велосипедистите от клуб „Обороти”- 

Димитровград съвместно с общината организираха демонстративно колоездене под мотото 

„Алтернативна мобилност”. Маршрутът им стартира на 22 септември  в 15,00 часа от пл. 

„България” в Димитровград. Колоездачите преминаnd през булевардите "Раковски", 

"Ст.Стамболов" и "3-ти март" до Хасково и обратно. За провеждането на събитието беше 

затворен за автомобили от 15.00`до 18,00 ч.бул. „Г. С. Раковски” в участъка между ул. 

„Вилхелм Пик” и ул. „Груди Кирков”. На същия ден от 16,30 ч. се проведе и състезание с 

шосейни велосипеди Димитровград- Хасково- Димитровград. Награждаването на 

победителите се състоя от 18.00 ч. пред сградата на Община Димитровград. 

     РИОСВ- Хасково предостави на всички училища в региона информационни материали за 

ЕСМ за провеждане на тематични занимания и инициативи. 

Международен ден на Правото да знам- 28 септември 

    За трета поредна година по повод Международния ден на правото да знам- 

28 септември, РИОСВ- Хасково бе номинирана за годишната награда "Златен 

ключ" на Програма Достъп до Информация в категорията "Институция, най-

добре организирала предоставянето на информация за граждани". 

Екоинспекцията се състезавас още 7 държавни институции. Церемонията се 

състоя на 28 септември в Пресклуба на БТА в столицата на която присъства 

представител от екоинспекцията.  

     РИОСВ- Хасково и Регионалната лаборатория организираха Ден на 

отворени врати по повод  28 септември- Международен ден на правото да 

знам. 

Регионален кръг от Националния ученически конкурс на МОСВ „Обичам природата и 

аз участвам” 

     В РИОСВ- Хасково постъпиха 140 творби от над 150 ученици от областите Хасково и 

Кърджали в категориите разказ, рисунка и предмет изработен от рециклиран материал. 

Жури от екоексперти и педагози класира по 10 творби от 3-те категории, които бяха 

изпратени за национално оценяване. На 5 ноември в залата на РИОСВ- Хасково  бе открита 

изложба на която  бяха представени всички творби и обявени имената на учениците, които 

продължиха участието си в националния конкурс. Отличените получиха значки с мото 

«Обичам природата».   Изложбата бе посетена от журналисти, родители, учители и ученици 

от Хасково.  

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=732&nws_cat_id=2


      

 

     Христо Й. Христов от град Хасково, възпитаник на школата по приложни изкуства 

„Колорит” към читалище "Заря" и ученик от ПМГ „Акад. Боян Петканчин”- гр. Хасково е 

носителят на втора награда в раздел рисунка от националния конкурс на МОСВ „Обичам 

природата и аз участвам”. 17 годишният художник спечели престижната награда с рисунката 

си „Песента на природата”. МОСВ ще издаде сборник с отличени творби от конкурса, в 

който ще бъдат публикувани и разказите „Гора” от Тонка Живкова Желева на 17 години, 

също ученичка от ПМГ „Акад. Боян Петканчин”- гр. Хасково и „Невероятната история на 

едно шише” от Мариета Владиславова Димитрова на 10 години, ученичка от ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”- гр. Кърджали. Наградите бяха връчени на специална церемония в 

столицата от министър Нона Караджова. С отличените ученици бе организирана и среща в 

РИОСВ- Хасково, където получиха грамоти и предметни награди.    

     

 

Национална кампания на МОСВ „Зелена България 

 

     Във втория  етап на кампанията, в който призове получиха най-активните общини с 

проекти по Оперативна програма „Околна среда”, Община Момчилград бе отличена в 

категорията „Награда за кураж за предварително обявяване на обществена поръчка” за 

проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на 

ГПСОВ” на стойност 24,8 млн. лв. За „Най- зелен град” от региона кандидатстваха 

Община Димитровград с проект  за набиране и финансиране на проекти на граждани за 

озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки под мотото 

„За приветлива градска среда” и Община Кърджали с реализираните проекти и обновени 



паркове Градска градина, парк "Горубсо", парк "Простор", както и новият зелен символ 

на града проектът "Изграждане на парк "Арпезос- север" и "Бизнес парк". 

 

   

 

В рамките на Националната кампания „Зелена България” за втора поредна година МОСВ 

отличи общините, които проявяват най-голяма активност в изпълнението на проектите 

си по Оперативна програма „Околна среда”. В категорията „Награда за кураж за 

предварително обявяване на обществена поръчка” бе отличена Община Момчилград за 

проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на 

ГПСОВ” на стойност 24,8 млн. лв. 

 

Инициатива „Най- зелен град в България 

 

     Общините Кърджали и Димитровград  станаха  носители на специални награди в 

надпреварата за "Най-зелен град в България" от националната кампания на МОСВ  „Зелена 

България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.”, заради 

реализация на проекти „За приветлива градска среда”. Министър Нона Караджова заедно с 

президента Росен Плевнелиев и министър Лиляна Павлова връчиха призовете на специално 

организирана церемония в музея „Земята и хората” в столицата. 

 

 

     През 2012 г. по повод различни екологични въпроси регионът бе посетен от: 

министър- председателя Бойко Борисов и министрите Лиляна Павлова и Ивайло 

Московски, които  участваха в инициативата за пресаждането на блатни кокичета край 

магистрала „Марица” през месец май. Екоексперти и директорът на РИОСВ- Хасково 

присъстваха на инициативата.  

 



     

     През месец ноември министър Нона Караджова и заместник- министъра Ивелина 

Василева посетиха Хасково и дадоха пресконференция в Областна администрация за 

изпълнението на проектите за изграждане на екологичната инфраструктура на региона, 

финансирани със средства от европейските фондове и за предприетите от МОСВ 

действия за привеждане на зоопарковете в страната в съответствие с европейските 

изисквания и в частност за заявените от общината намерения за реконструкция на 

хасковския зоопарк. На пресконференцията присъства директорът и експерти от РИОСВ- 

Хасково. В същия ден министър Караджова подписа и договор с кмета на Община 

Свиленград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на 

пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и доизграждане и модернизиране на 

канализационната и водопроводната мрежи на гр. Свиленград. Събитието бе уважено и 

от министър Делян Добрев. 

   

Коледна изложба 

 

     В края на декември във фоайето на РИОСВ- Хасково бе организирана фотоизложба от 

защитени и незащитени, красиви и рядко срещани видове в региона. Снимките са дело на 

експерта по биоразнообразие Владимир Трифонов. След изложбата, фотосите ще красят 

информационно- образователния център в екоинспекцията. 

 

   



Работа с медии и граждани 

 

     За периода са подготвени и изпратени  95 прессъобщения до медиите, данени са 30 

интервюта и е проведена 1 пресконференция. Отговорено е на  125 запитвания и сигнали 

направени от регионални и национални средства за масово осведомяване и  гражданини, 

получени по телефона и на електронната поща на експерта „Връзки с обществеността”. 

Актуална инфорамация за контролната дайност на екоинспекцията присъства на адреса на 

сайта www.riosv-hs.com , където се публикуват новини, данни за мониторинга на околната 

среда, решения, разрешения, доклади, отчети, инвестиционни намерения и друга актуална 

информация. На интернет страницата през годината са отчетени 21 800 посещения, което е с 

1 800 повече в сравнение с предходната година. Чрез Зеления телефон са постъпили 70 

сигнала. 

 

Работа с училища 

 

      Предоставени са образователни и информационни материали на: ПГ по транспорт, 

ГПЧЕ, Спортно училище, ОУ”Св.Ив.Рилски”, ОУ”Л.Каравелов”, ОУ”Ш.Петьофи”, СОУ 

„В.Левски”, ФСГ, ОУО и ДГ №3 в гр. Хасково и ПГЕТ и ЦДГ ”Ален мак”- гр. Харманли, 

както и на еколозите на общините Кърджали, Димитровград и Харманли. Чрез електронната 

поща са изпратени допълнителни информационни материали за всички конкурси, кампании 

и празници на природата до регионалните инспекторати по образование в Хасково и 

Кърджали, еколозите на общините и всички училища и детски градини в региона.  

     РИОСВ- Хасково поддържа тесни контакти с почти всички училища и детски градини в 

региона, които реализираха активна дейност по организиране на различни екоинициативи 

свързани с празниците на природата и национални и международни кампании за опазването 

на околната среда. На много от събитията присъства експерта „Връзки с обеществеността”. 

Съвместни инициативи бяха организирани с учениците от : ПГ по транспорт, ПГ по селско 

стопанство, Спортно училище, екоклубовете в ОУ ”Св.Ив.Рилски”, ОУ ”Л.Каравелов”, ОУ 

”Ш.Петьофи”, СОУ „В.Левски” и ОУО в Хасково.  

     Информационно- образователния център към РИОСВ- Хасково е посещаван предимно от 

ученици, учители и екоклубове. През годината от страна на РИОСВ- Хасково са 

организирани и проведени 7 открити урока с тематични презентации с ученици 2 класа от 

ОУ ”Св.Ив.Рилски” и Спортно училище „Ст.Караджа”, ОУ ”Л.Каравелов”, ОУ 

„Н.Й.Вапцаров” и Обединени Ученически Общежития в Хасково.  

През 2012 г. са проведени 3 конкурса и 3 изложби. 

 

Издадени информационно- образователни материали от РИОСВ- 

Хасково 

 

     Брошури А3 за защитените територии в региона, брошури А4 за 

оказване първа помощ на бедстващи птици, рекламни календари 

(стенни, настолни и джобни) с празниците на природата през 

годината, химикали със Зеления телефон на РИОСВ- Хасково, значки 

с мото „Аз обичам природата”, стикери с линка на сайта и Зеления 

телефон на екоинспекцията.  Информационните материали ще бъдат 

раздадени на училища, институции, общини и участници в различни 

екоинициативи. 

 

 

 

 

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

