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Доклад за проведените инициативи по повод Международния ден на 
Земята, Седмицата на гората и Кампанията „Да засадим дърво” 

 
     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.  
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     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. 
 

 



     Представител от РИОСВ 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.  
 

    
 
     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. 
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     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.  
 
 

 

 

 


