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Световен ден на околната среда- 05.06.2017г. 

 
 

РИОСВ- Хасково проведе открит урок по повод 

Световния ден  на околната среда- 5 юни 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 под 

формата на 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, заснети от експерти по биоразнообразие по време 

на мониторинги и от ученици- природолюбители.  

 

РИОСВ- Хасково обяви кампания „Моята грижа за природата“ по повод Световния 

ден на околната среда, като преди това изпрати информация и покани за участие до 

всички детски градини, училища и общини в региона за организиране на екоинициативи 

на открито, съобразно тазгодишната тема на празника „Свързване на хората с природата“.  

Много детски и учебни заведения на територията на областите Хасково и Кърджали 

приеха поканата и се включиха в кампанията с различни екоинициативи, насочени с 

грижа за околната среда: излети, екоигри, открити уроци, почистване и зацветяване на 

терени и др. Най активно участие в кампанията и в отбелязването на Световния ден на 

околната среда взеха: СУ "Проф.д-р Асен Златаров"- с. Минерални бани, обл. Хасково,  

ОУ „П.Славейков”- Димитровград, ОУ „Л.Каравелов“- Димитровград,  ДГ „Пролет”- гр. 

Харманли, ДГ „Звънче“- Хасково, екоклубът към „Младежки център“- Хасково и 

Туристически информационен център- Хасково. Всички те получиха грамоти от 

Регионалната екоинспекция. 

 

Туристически информационен център- Хасково, съвместно с 

Туристическо дружество „Аида” и ПГ по Туризъм 

маркираха екопътека с дължина около 5 км. в парк Кенана. 

Тя започва от асфалтовия път  до Старческия доми и води до  

паметникана цар Иван Асен II край с. Клокотница. Началото 

на екопътеката беше обозначена с указателна табела, а 

целият маршрут бе маркиран с боя.  Една полезна 

инициатива в помощ на любителите на туризма в региона. 

 

 

 

 



Децата от от ПГ „Мечо Пух” към ДГ „Пролет”- гр. Харманли 

организираха посещение на местността „Дефилето”, 

познавателна разходка сред природата с цел повишаване 

екологичната култура на децата и екопразник включващ еко- 

игра „Еколози нещотърсачи”, демонстрация на замърсяване и 

пречистване на водата, беседа за разделното събиране на 

отпадъци, викторина "Защо трябва да пазим природата 

чиста?", стихове и песни за природата.  

 

Детска градина №22 "Звънче"- Хасково, организира поредица 

от образователни инициативи- тематични занимания, 

изработване и поставяне на къщички за птички, рисуване върху 

речен камък и зацветяване на двора на детското заведение. 

Също така изработиха и представиха презентация за 

проведените през годината инициативи и занимания с цел 

повишаване на екологичната култура на децата. 

 

Учениците от СУ "Проф.д-р Асен Златаров"- с. Минерални 

бани, обл. Хасково отбелязаха Деня на околната среда с 

поредица от инициативи на открито. Почистиха и засадиха пет 

брези в двора на училището. Организираха открити уроци, 

разходки и игри сред природата.  

 

Учениците от ОУ„Пенчо Славейков“- гр. Димитровград  

изработиха хранилки за птици от отпадъчен материал, които 

поставиха по дърветата в училищен двор. Също така почистиха и 

засадиха подходящи за сезона цветя в розариума на училището. 

Група деца направиха фотографии на красиви места сред местната 

природа, които показаха на своите връстници. 
 

Възпитаниците на клуб "Биология и здраве" към ОУ 

"Л.Каравелов"- Димитровград раздадоха листовки в парк 

"Марица"с 14 лесни идеи за опазване на околната среда. Също 

така направиха отчет за дейността си през годината и 

организираха изложба на сувенири изработени от отпадъчни 

материали във фоайето на училището. 
 

 

По време на кампанията, във Фейсбук страницата за информационно- образователни 

дейности на РИОСВ- Хасково „Приятели на природата“ бе създадено събитие „Ден на 

околната среда в Хасково и региона”, където бяха споделени организираните екоинициативи 

в рамките на кампанията. Информация за реализираните събития бе публикувана и в сайта 

на инспекцията. Част от екоинициативите бяха отразени от регионалните медии. 

 

 

 

РИОСВ- Хасково 


