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Международен ден на Земята- 22 април 2015г. 

 

 

     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 тази година се включиха 109 ученици 

със 165 творби, от които 66 участници с 97 фотографии 

и 43 с 68 компютърни рисунки.  

     В конкурса взеха участие ученици от Компютърна 

школа "Вале" съм ОНЧ "Заря"- Хасково, ПМГ 

"Ив.Вазов"- Димитровград, ОУ "Ал.Константинов"- 

Димитровград, ОУ "П.Славейков"- Димитровград, СОУ 

"В.Левски"- Димитровград, ОУ "Св.св.Кирил и 

Методий"- Димитровград, ОУ "Св.Кл.Охридски"- Хасково, ПГССИ "Хр.Ботев"- Свиленград, 

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- Кърджали, СУ "Ст.Караджа"- Хасково, ПГ по туризъм 

"Ал.Паскалев"- Хасково, СОУ "Л.Каравелов"- Димитровград, СОУ "Й.Йовков"- Кърджали, 

ПГОД "Евридика"- Кърджали и Клуб по фотография "От черно до бяло" към ОДК- 

Кърджали.  

     Петчленно жури от фотографи, компютърни 

специалисти и екоексперти оцени и отличи най-

добрите творби в двете категории. В раздел 

„Фотография” на първо място се класира Лора 

Сарева от ПМГ "Ив.Вазов"- Димитровград, на 

второ- Мария Милчева от Клуб по фотография 

"От черно до бяло" към ОДК- Кърджали и на 

трето- Антония Ангелова от ПМГ "Ив.Вазов"- 

Димитровград. Бяха раздадени и три 

поощрителни награди на Лилия Кехайова от ПГТ 

"Ал.Паскалев"- Хасково, Стефания Чилингирова 

от ОУ "Св.Кл.Охридски"- Хасково и на - Моника 

Атанасова от ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- 

Димитровград. В раздел „Компютърна рисунка” 

първа награда бе присъдена на Елена Маринова 

от Компютърна школа „Вале” при ОНЧ „Заря-

1858”- Хасково, втора на Мария Кирева от ОУ 

"Алеко Константинов"- гр. Димитровград и трета 

на Дейвид Иванов Лавчев, Компютърна школа 

„Вале” при ОНЧ „Заря-1858”- Хасково.  



     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 и  посетителите на изложбата 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:  

 

     Община Кърджали традиционно организира Дни на 

Земята с богата програма, включваща засаждане на 

декоративни фиданки, акция за събиране на хартия, 

регионална работна среща "Земята - наш дом" с 

представяне на добри практики за екологичното 

образование на средношколците, тематична фотоизложба, 

състезание по аранжиране на цветя под надслов „Празник 

на цветята”, традиционна колоездна обиколка на гр. 

Кърджали, филми с екологична насоченост и празничен 

концерт на състави от ОДК- Кърджали.  

     Община Димитровград организира от 20 до 30 април 

традиционно пролетно почистване с конкурсен характер и 

награди за най-добре почистени дворове на училища, 

детски, социални заведения, пенсионерски клубове и 

междублокови пространства. Инициатива за събиране на 

хартия бе проведена в навечерието на Деня на Земята във 

всички учебни заведения на територията на общината,  

като част от кампанията.  

 

     В ПМГ- Хасково бе организирано информационно 

събитие за опазване на биоразнообразието и застрашените 

видове в рамките на проект «Зелени в действие», след 

което учениците засадиха дръвчета в двора на гимназията.  

 

     Учениците от ОУ „Св. Ив. Рилски"- Хасково 

подготвиха празнична програма посветена на Деня на 

Земята, включваща изложба от детски рисунки, песни и 

стихове за природата, тематична презентация, 

драматизация за планетата Земя и модно ревю с карнавални костюми изработени от 

отпадъчни материали.   

 

      



     С учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- 

Димитровград бе проведен открит урок на тема 

„Организмите на нашата планета”, след което малките 

природолюбители почистиха училищния двор, изработиха 

цветни табелки с послания и мисли за природата и ги 

поставиха в района на своето училище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ГПЧЕ "Проф.д -р Ас. Златаров"- Хасково организира фотоизложба за Деня на Земята. 

 

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     По покана на инициаторите, повечето от събитията бяха посетени от представител на 

Регионалната екоинспекция.  

 

     РИОСВ- Хасково благодари на всички, които се включиха в регионалния ученически 

фотоконкурс и в отбелязването на Деня на Земята! 

 

 


