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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2015 г. 

      

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

     По повод Световния ден на влажните зони РИОСВ- 

Хасково организира два открити урока с екоклубовете към 

ОУ „Л. Караволев” и Обединени ученически общежития 

в Хасково. На учениците бе представена тематична 

презентация, която продължи под формата на беседа. 

Младите природолюбители получиха зелен пакет- помагало 

с информационно- образователни материали, значки, 

брошури и календари. 

 

     Децата от всички възрастови групи в ОДЗ "Слънце"- 

Димитровград отбелязаха Деня на влажните зони с 

тематични занимания, по времето на които изработиха маски 

на водолюбиви животни- водни кончета, жабки и др., както и 

групова апликация с рибки, изцяло от природни материали.  

 

ОУ ”П. Славейков“- Димитровград 

организира познавателна екоигра на 

открито „Да открием и да спасим 

Черния корморан“. Преди това Регионалната екоинспекция проведе 

информационно- образователна кампания, предостави материали по 

темата и покани училищата и детските градини в региона да отбележат 

празника с подходящи образователни инициативи. Много от тях 

традиционно организираха открити уроци, тематични занимания и 

изложби. 

 

Световен ден на водата- 22 март 

 

     РИОСВ-Хасково и ученици от Обединени 

ученически общежития- Хасково отбелязаха 

Световния ден на водата с образователна инициатива 

включваща музикално- поетична програма посветена на 

водата, тематична презентация, викторина и 

демонстраци на водно-спасителни техники, като най- 

добре представилите се получиха награди.  

 

     Децата от ОУ „П.Славейков”- Димитровград 

изработиха тематична презентация и информационно 

табло, както и посветиха свои рисунки на водата. Много други училища и детски градини в 

региона също отбелязаха празника с образователни екоинициативи, посветени на значението 

на водата за живота на Земята. 



Международен ден на Земята- 22 април 

 

     По повод Международния ден на Земята- 22 април, 

РИОСВ- Хасково организира за пета поредна година 

Регионален ученически конкурс за фотография и 

компютърна рисунка на тема „Цветовете на природата”. В 

надпреварата се включиха 109 ученици със 165 творби, от 

които 66 участници с 97 фотографии и 43 с 68 компютърни 

рисунки. На 22 април в залата на Регионалната екоинспекция 

официално бяха връчени наградите и грамотите на 

победителите, а с всички фотографии бе организирана 

изложба. Първи посетиха и разгледаха фотоизложбата 

ученици от Обединени ученически общежития, СОУ 

„В.Левски” и ОУ „Ш.Петьофи” от Хасково с които бяха 

проведени открити уроци по темата. На гостите бяха раздадени брошури за опазването на 

природата. 

     РИОСВ- Хасково предварително изпрати информационни материали и покана до 

общините, училищата и детските градини в региона за включване в отбелязването на Деня 

на Земята с подходящи екоинициативи. Много от тях организираха празнични програми, 

почистване на терени, засаждане на дръвчета, тематични изложби и открити уроци, като 

най- активно се включиха общините Кърджали и Димитровград и училищата ПМГ- Хасково, 

ОУ„Св.Ив.Рилски”- Хасково, ОУ„Св.св. Кирил и Методий”- Димитровград, ГПЧЕ- Хасково, 

ОУ „П.Славейков”- Димитровград и ОДК- Кърджали. Община Кърджали традиционно 

организира Дни на Земята.  

Инициатива „Да изчистим България заедно!” 

     За петте дни на кампанията, на територията на 

РИОСВ- Хасково бяха събрани 522,43т. 

Екоинспекцията осигури дежурни експерти на Зеления 

телефон по време на всички дни от кампанията. СОУ 

"В.Левски"- Хасково, съвместно с Областна 

администрация, РИОСВ и РИО на МОН, организира 

инициатива за събиране на пластмасови отпадъци и 

предаването им за рециклиране, която се проведе в парк 

Кенана. На специално разположена за целта шатра 

децата демонстрираха изработване на сувенири и 

предмети за бита, изработени от отпадъчни материали. РИОСВ- Хасково осигури книги за 

природата на най-активните участници. 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 2015г. 

 

     Децата от ОДЗ „Слънце”- Димитровград 

съвместно с „Вулкан Цимент”- Димитровград 

засадиха цветя, билки и храсти в двора на детската 

градина и ясла, като същевременно малките 

природолюбители бяха запознати с растенията за 

които ще се грижат. В много детски и учебни 

заведения бяха проведени инициативи по засаждане 

на дръвчета, почистване и зацветяване на градинки, 

открити уроци и тематични занимания. На част от 



екоинициативити присъства представител от РИОСВ- Хасково. 

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

     По повод Международния ден на биологичното 

разнообразие и Световния ден на околната среда, 

РИОСВ- Хасково организира Регионален конкурс за 

„Най- зелен двор” между училищата и детските градини 

на територията на областите Хасково и Кърджали. 

Надпредавата се провежда за трета година и цели да 

покаже най- озеленените, подредени и зацветени дворове 

и грижата на децата в стремежа им да учат и играят сред 

една по-красива и чиста среда. Компетентно жури от 

експерти отличи като победители дворовете на СОУ 

„П.Р.Славейков”- Кърджали, ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково и ОДЗ №20 “Весели 

очички“– гр.Хасково, съответно на първо, второ и трето място. Бяха дадени и две 

поощрителни награди на ЦДГ№1- център - гр. Димитровград и ЦДГ "Ежко Бежко"- 

с.Пчелари, община Стамболово. 

      

     Отличените получиха своите грамоти и награди на 

специално организирано тържество в залата на РИОСВ- 

Хасково, с което бе отбелязан Световния ден на 

околната. След празничната част се проведе работна 

среща на която детските и учебни заведения споделиха 

опит по отношение екологичното възпитание на 

подрастващите и бяха обсъдени идеи за бъдещи 

съвместни екоинициативи. Гости на срещата бяха и 

представители от Сдружение „Съюз за възстановяване и 

развитие”. С това приключи поредицата от екологични 

празници и инициативи за учебната 2014/2015г. 

 

     По повод Световния ден на околната среда, ОДЗ 

„Слънце”- Димитровград, съмвестно с „Вулкан 

Цимент”- Димитровград и тази година организираха 

екопразник под надслов „Зелен ден”, който се състоя в 

парк „Вапцаров”. Програмата включваше тематична 

презентация, конкурс „Изкуство от отпадъци”, еко игри, 

много музика и танци. Като партньор на инициативата, 

РИОСВ- Хасково осигури книжки за природата, 

брошури, стикери и значки за най- активните участници.  

     

     В много училища и детски градини в региона също бяха 

организирани различни екоинициативи на открито, 

празнични програми, изложби, почистване на терени и 

засаждане на дръвчета и цветя. ГПЧЕ „Проф.д-р Ас. 

Златаров“- гр.Хасково организира Зелена седмица с богата 

информационно- образователна програма за опазването на 

природата. Учениците от ОУ ”Хр. Ботев”- с.Хлябово 

почистиха детската площадка в селото и парка в своето 

училище, засадиха  дръвче и цветя в училищния двор, 

подготвиха тематична презентация и организираха изложба 

от рисунки за природата. А в СОУ „Л. Каравелов”- 



Димитровград бе организирана изложба с биологични макети изработени от природни 

материали.  

 

Европейска седмица на мобилността 

 

Служителите от РИОСВ- Хасково и тази година се 

включиха в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) с 

личен пример, като на 18 септември  пристигнаха до работното 

си място пеша или с велосипед под надслов „Пеша на работа”. 

С поредица от събития  в  Седмицата на мобилността се 

включи Община Димитровград, която официално се 

регистрира за участие в инициативата. Победителите в 

организираните от общината състезанията по колоездене и 

катерене, получиха грамоти и награди от РИОСВ- Хасково. 

Началните класове на ОУ „Ш.Петьофи”- гр. Хасково 

организираха пешеходна разходка, по време на която посетиха 

туристическите забележителности и държавни институции в 

града. Разходката им приключи с открит урок- беседа в 

РИОСВ- Хасково, където получиха светлоотразителни значки 

и информационно- образователни материали. Много други училища в региона  също 

организираха по повод ЕСМ различни екоинициативи- велопоходи, игри на открито, 

открити уроци и разходки  сред природата, като най- активно се включиха ОУ 

„П.Славейков”- Димитровград, ОУ „Л.Каравелов”- гр.Хасково, СОУ „П.Р.Славейков”- 

гр.Кърджали и СОУ „Л.Каравелов”- Димитровград. 
 

   

 

Международен ден на правото да знам- 28 септември 

 

     Програма Достъп до информация  определи РИОСВ- Хасково като една от институциите, 

които са най-прозрачни и адекватни спрямо интереса на обществото към тяхната дейност, 

като спрямо другите подобни структури в България е в топ 10. Това стана ясно по време на 

семинар в Хасково, проведен от ПДИ по повод Деня на правото да знам на тема „Как да 

накараме чиновниците да ни дадат обществена информация и как можем да си я набавим 

сами”. Три години поред преди това Екоинспекцията бе номинирана и за наградата "Златен 

ключ" в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация 

за граждани". 

 

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците- 2015г. 

 



     РИОСВ- Хасково се включи в седмото издание на 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

с поредица от инициативи насочени към учениците в 

града. Дейностите стартираха с открит урок с ученици от 

Обединени ученически общежития- Хасково. На 

младите природолюбители бе представена тематична 

презентация, която продължи под формата на беседа за 

това как всеки жител на планетата, може със собствени 

действия да допринесе за  намаляване на отпадъците в 

околната среда. Учениците се запознаха още с 

предприеманите мерки от страна на Регионалната инспекция за спазване на 

законодателството по отношение управлението на отпадъците. В края на срещата бяха 

изненадани с малки подаръци- рециклирани химикали и материали. В ЕСНО с подходящи 

образователни екоинициативи активно се включиха още ОУ "Св. Иван Рилски"- Хасково, 

СОУ „В.Левски”- Димитровград и ОУ „Ш.Петьофи”- Хасково. СОУ "Васил Левски" – 

Хасково, ПГДС "Цар Иван Асен Втори" – Хасково и ПГОД "Евридика"- Кърджали. 

 

 

Грамоти „Приятели на природата” 

 

     РИОСВ – Хасково за пета поредна година отличи с грамоти 

„Приятел на природата” две общини и десет училища, детски 

градини и доброволци за принос в опазването на околната среда и 

екологичното възпитание на подрастващите. Отличието се присъжда 

още за активно участие в организираните от МОСВ и РИОСВ –

Хасково кампании,  инициативи и конкурси, както и реализирани 

през годината дейности, целящи повишаване на екологичната 

култура на децата в региона. През 2015 г. отличените с грамота 

„Приятел на природата” са СОУ „Петко Р. Славейков“ от Кърджали, 

СОУ „Л. Каравелов“, ОУ „Ал. Константинов“, СОУ „В. Левски“ от 

Димитровград, ОУ „Шандор Петьофи“, ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, 

СОУ „В. Левски“, ОДЗ №20 „Весели очички“, Компютърна школа 

„Вале” при ОНЧ „Заря-1858” от Хасково и Нели Делева от ОУ „Хр. 

Смирненски“- Хасково. За редовно и мащабно отбелязване на екологични празници и 

кампании на общините Кърджали и Димитровград също бяха връчени грамоти. Отличените 

получиха още стенни часовници и календари за 2016 г. и пакети с информационно- 

образователни материали. По време на срещата бе представена и презентация за проведените 

през годината от страна на РИОСВ– Хасково екоинициативи и иинформационно-

образователни дейности.  

     През 2015 година информационно - образователната 

дейност на РИОСВ– Хасково работи в посока 

популяризиране на  контролната дейност сред 

обществеността чрез регионалните медии и повишаване на 

екологичната култура на подрастващите чрез подходящи 

екоинициативи. През годината  са дадени 34 интервюта от 

експерти и са подготвени 55 прессъобщения за регионални и 

национални медии, отговорено е на всички постъпили през 

годината запитвания от граждани и медии, дадена е 1 

пресконференция, проведени са 8 открити уроци с ученици от 

Хасково, изработени са 6 презентации с екологична насоченост, организирани са 2 конкурса 

и 1 фотоизложба. Информационно- образователният център е посетен от около 240 души, а 



интернет страницата 15400 пъти. Изработени са информационно- образователни материали: 

календари, брошури, екочанти, химикали, значки, шапки, часовници и др. с празниците на 

природата и  Зеления телефон на РИОСВ- Хасково за раздаване по време на кампании и 

инициативи. 

 

 

 РИОСВ- Хасково 


