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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2016 г. 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

     По повод Световния ден на влажните зони, РИОСВ- 

Хасково проведе открит урок по темата с ученици от 

Обединени ученически общежития- Хасково, а над 50 

ученици от 1 до 12 клас от СОУ "В.Левски"-

Димитровград посетиха Защитена местност Злато 

поле. В много училища и детски градини в региона 

датата бе отбелязана с информационни дейности под 

формата на тематични занимания, открити уроци и др. 

 

Часът на Земята- 19 март 

 

     Община Хасково и Туристически информационен център- Хасково и 

тази година участваха в „Часът на Земята”. На 19 март бе изгасено за един 

час осветлението на монумента „Света Богородица“ и Камбанарията. 

Областна администрация Хасково също се включва в глобалната 

инициатива и по време на Часът на Земята загаси фасадното осветление 

на сградата на Областна управа. Община Димитровград за поредна година 

се включи в инициативата и угаси уличното осветление на централния 

площад до сградата на Общинската администрация. Община Любимец 

притъмни осветлението на Общинска администрация и Читалище 

„Братолюбие- 1884”. Преди това РИОСВ- Хасково изпрати покана до 

всички държавни институции и учебни заведения в региона за включване в инициативата. 

 

Световен ден на водата- 22 март 
 

     РИОСВ- Хасково и ОП „Младежки център”- Хасково, съвместно 

отбелязаха Световния ден на водата- 22 март с образователна 

екоинициатива „Водата- безценен природен дар”, включваща 

презентация, тематична беседа и викторина с награди. Събитието 

приключи с учредяване на клуб „Млад еколог”към Младежки 

център- Хасково. Гости на събитието бяха доброволци и ученици от 

екоклубовете към СОУ „В- Левски” и ОУО в Хасково. 

 

Международен ден на Земята- 22 април 

 

     По повод Деня на Земята 22 април, РИОСВ– Хасково 

организира Регионален ученически фотоконкурс на тема 

„Природата и аз” в който взеха участие 92 деца със 163 творби.  

На 20 април във фоайето на Младежки център- Хасково бе 

открита фотоизложба с всички участващи в конкурса творби, 



тогава бяха раздадени грамотите и наградите на победителите.  

 

     Регионалната екоинспекцията покани общини, училища, 

детски градини, фирми и отделните граждани на територията 

на областите Хасково и Кърджали, да се включат в 

кампанията по засаждане на дръвчета „Посади дърво!” във 

връзка с тазгодишната тема на Деня на Земята „Дърветата на 

планетата Земя. Нека ги засадим.”. В резултат на 

инициативата в региона бяха посадени над 1000 дръвчета. 

Най-активно включилите се училища, детски градини и 

общини получиха грамоти от РИОСВ- Хасково. За поредна година Община Кърджали 

организира за жителите и гостите на града традиционните Дни на Земята с богата програма 

включваша почистване и залесяване на терени, конкурси, изложби и състезания. 

 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май.  

 

     РИОСВ- Хасково организира открит урок с презентация на 

тема „Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и 

техния поминък” с ученици от Хасково, който продължи под 

формата на беседа. Децата от подготвителните групи на ОДЗ 

”Пролет”- гр.Харманли, заедно със своите учители и родители 

подготвиха тематична изложба от рисунки.  

 

Инициатива „Да изчистим България”- 4 юни 

 

     Служителите на РИОСВ- Хасково се включиха в 

инициативата „Да изчистим България заедно” с осигуряване на 

дежурен експерт в сградата на Екоинспекцията на 04.06 и с 

почистване на защитени територии в района на връх Аида (ЗМ 

„Аида”, ПЗ „Огледна скала” и ПЗ „Находище на момина сълза 

и божур”) край Хасковски Минерални бани. В кампанията се 

включиха още областни и общински администрации, НПО, 

училища и отделни граждани.  

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

     РИОСВ- Хасково организира открит урок на тема „За 

живота на дивите животни” с доброволците от Екоклуба към 

Младежки център- Хасково, на който бе представена 

презентация „Какво да направим, когато намерим бедстващо 

животно или птица?” След урока, учениците получиха 

информационно- образователни материали по темата. 

 

Европейска седмица на мобилността, 16-22 септември 

 

     Служителите от РИОСВ- Хасково се включиха в 

инициатива „Пеша на работа“, като на 17.09 пристигнаха до 

работните си места пеша или с велосипеди. Община 

Димитровград организира „Семейни игри“ на открито, които 

се състояха на 18.09 в парк „Марица. РИОСВ- Хасково 

осигури грамоти и награди на победителите. Спортно 

училище „Ст.Караджа“- Хасково организира инициатива 

„Пеша на училище“ по време на която на 19.09 всички 

учители и ученици се придвижиха до училището пеша или с велосипеди. Чрез томбола 
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трима от участниците получиха от РИОСВ награди.  Община Хасково и ОП „Младежки 

център“- Хасково, съвместно с РИОСВ- Хасково, ОИЦ- Хасково и доброволците от 

хасковския център към НАРД организираха велопоход в парк Кенана с хип хоп концерт и 

викторина с награди, осигурени от Регионалната екоинспекция. По време на събитието 

РИОСВ- Хасково раздаде 50 светлоотразителни значки на всички участници във велопохода. 

С инициативи посветени на ЕСМ се включиха още Община Ивайловград и ТИЦ- 

Ивайловград, Школата по фотография към Младежки център- Хасково, ГПЧЕ „Проф. д-р 

Асен Златаров“- Хасково и други училища в региона. РИОСВ- Хасково раздаде грамоти на 

най- активно включилите се в кампанията. 

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 19-27.11.2016г. 

 

     ЦПЛР- Обединени ученически общежития- гр. 

Хасково, съвместно с РИОСВ- Хасково проведоха 

открит урок, по време на който беше показана тематична 

презентация. Дни преди това учениците целенасочено 

събираха хартиени и пластмасови отпадъци от своето 

ежедневие с които изработиха предмети за бита, 

сувенири и коледни играчки, най-добрите от които бяха 

отличени със символични награди, осигурени от 

Регионалната екоинспекция. ОП "Mладежки център"- Хасково организира акция за 

събиране на хартия от 23 до 25 ноември във фоайето на центъра. Първите 10 участници в 

инициативата получиха символични награди от РИОСВ- Хасково. С почистване на 

терени, изработване на информационни табла и презентации, открити уроци и изложби 

на сувенири и предмети, изработени от рециклирани материали в ЕСНО- 2016г. активно 

участие взеха учениците от ГПЧЕ "Проф.д-р Ас.Златаров", ОУ "Шандор Петьофи", ОУ 

„Любен Каравелов" и ПГДС "Цар Иван Асен ІІ" в Хасково, ОУ"Св.св.Кирил и Методий" 

и ОУ„Пенчо Славейков“ в Димитровград, ПГОД "Евридика" – Кърджали, СУ "Проф.д-р 

Ас. Златаров"- с. Минерални бани, Община Ивайловград, СУ "Хр. Ботев“ и ОДЗ в 

Ивайловград  и др. Всички училища, общини и екоклубове приели поканата на РИОСВ- 

Хасково за организиране на съвместни и самостоятелни екоинициативи по повод 

Европейската седмица  за намаляване на отпадъците получиха грамоти за участие,  а на 

много екоклубове бяха предоставени информационни материали и презентация по 

темата. 

 

Участие на РИОСВ- Хасково в други инициативи: 

 

     В началото на годината наши експерти взеха участие във Форум 

за реалното състояние на местните природни ресурси по проект 

"Зелени в действие", организиран със съдействието на Областния 

управител на Хасково и с подкрепата БДЗП и  РИОСВ- Хасково. 

От страна на Регионалната екоинспекция на срещата бе 

представена актуална информация за състоянието на околната 

среда в региона по компоненти, както и бе показана презентация за 

информационно- образователните дейности организирани от РИОСВ- Хасково през 

последните няколко години. 

 

     Регионалната екоинспекция участва в награждаването на 

победителите в конкурса за есета на тема "Да опазим чиста 

природата на Европа", организиран от Информационен център 

"Европа Директно– Хасково" по повод Деня на околната среда. 

 

 

 



     Експерт от РИОСВ- Хасково взе участие в дискусионна среща на 

тема „Доброволчеството- фактор за реализация”, организирана от 

Информационен център „Европа Директно- Хасково” на която 

инспекцията представи опита си с доброволци при организиране на 

екоинициативи. Както и участие в конференция на тема 

„Европейските политики и тяхната роля за ефективна социална 

интеграция на младите хора”. 

 

     Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 

представи на 10 юни 2016г. в Областна администрация- Хасково 

пред кметове от Южния Централен район възможностите на 

общините да кандидатстват по екологични проекти през 2016г. по 

финансовите инструменти, които МОСВ управлява- ОПОС, 

ПУДООС и НДЕФ. В срещата участваха и експерти от РИОСВ- 

Хасково, след което министърът посети Регионалната екоинспекция. 

 

     РИОСВ-Хасково се включи в Националната кампания „Стара 

хартия за нова книга“, която се проведе в Хасково, като част от 

събитията по случай празника на града- 8 септември. Регионалната 

екоинспекция предаде над 100 кг хартия, а получените за нея 20 

нови детски книги дари на Детския отдел към Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски“. 

 

Годишни награди „Приятели на природата“- 2016г. 

      

     За поредна година РИОСВ- Хасково организира тържествено 

връчване на годишни грамоти и награди „Приятел на природата“ 

на 10 училища, детски градини и доброволци, както и на 2 

общини с особен принос в опазването на околната среда и 

повишаване екологичната култура на подрастващите. Тази година 

отличените бяха: ГПЧЕ- Хасково, Екоклуб към ОП "Младежки 

център"- Хасково, ОУ "Л.Каравелов"- Хасково, ОУ "Св.св.Кирил 

и Методий"- Димитровград, ОУ "П.Славейков"- Димитровград, ПГОД "Евридика"- 

Кърджали, Стефан Айвазов от Спортно училище- Хасково, ДГ "Пролет"- Харманли, 

СУ"Проф.д-р Асен Златаров"-с. Минерални бани, ДГ"Ян Бибиян"- Хасково, както и Община 

Стамболово и Община Ивайловград.  

 

     През 2016 година информационно - образователната дейност на РИОСВ– Хасково работи 

в посока популяризиране контролната дейност на инспекцията сред обществеността чрез 

регионалните медии и повишаване екологичната култура на подрастващите чрез подходящи 

екоинициативи. През годината са дадени 18 интервюта от експерти за ЕТв, Дарик радио, 

Радио Кърджали, БТв и Нова Тв. Изготвени са 61 прессъобщения до медиите. Дадена е 1 

пресконференция за отчет на дейността на РИОСВ- Хасково за 2015г. Изработени са 5 

презентации с екологична насоченост. Проведени са 4 открити урока с ученици от Хасково, 

10 информационни кампании и 11 екоинициативи. Организиран е  1 конкурс за фотография 

и 1 фотоизложба. Информационно- образователният център е посетен от над 100 души. 

Отговорено е на всички постъпили запитвания от медии и граждани. Актуална информация 

за контролната дейност на РИОСВ- Хасково се публикува на Интернет страницата 

www.riosv-hs.com, която през годината е посетена 16 500 пъти. Създадена е и Фейсбук 

страница за информационно- образователните дейности на РИОСВ- Хасково „Приятели на 

природата“, предназначена за подрастващи. С актуална информация се поддържа и 

информационното табло във фоайето на инспекцията. Изработени са и информационно-

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