РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО
Международен ден на Земята- 22 април
За четвърта поредна година РИОСВ- Хасково организира конкурс
по повод Деня на Земята на тема „Красотата на природата”. Над 150
ученици с 269 творби се състезаваха в разделите „Фотография” и
„Презентация и видеоклип”. Компетентно жури оцени творбите, като за
отличените бяха предвидени награди. Първите награди си поделиха
Айгюн Салим от Фотоклуб "От черно до бяло"към ОДК- гр.Кърджали за
фотографията „Прегръдката на лебеда и Валентина Ананиева от ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий"- гр. Кърджали за презентацията "Красотата на
природата през моите очи". С всички фотографии бе подредена
фотоизложба в зала „Слънце” на ОУО- Хасково, на вниманието на желаещите да я
посетят от 15 до 24 април вкл.

Училищата и детските градини в региона организираха разнообразни екоинициативи,
под формата на открити уроци и тематични занимания, засаждане на дръвчета, изложби,
празнични програми посвени на Земята и др. На част от събитията присъства
представител от Регионалната екоинспекция:
В Информационно- образователния център на РИОСВ- Хасково се проведе открит урок,
посветен на Деня на Земята с ученици от ОУ "Л.Каравелов"- Хасково. Преди това децата
изработиха хранилки за птици от пластмасови бутилки, които напълниха със сурови
слънчогледови семки и ги поставиха в местността Кенана.
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Учениците от ЕГ"Д-р Иван Богоров"- Димитровград организираха изложба от
предмети изработени от отпадъчни материали, подготвиха и излъчиха тематично
радиопредаване, почистиха училищния двор, както и организирано гледаха научнопопулярен филм за глобалното затопляне.
ОУ „Пенчо Славейков”- Димитровград се погрижиха за своя „осиновен” бадем,
организираха конкурс за рисунка на тема „Земята”, изработиха и излъчиха тематична
презентация, отчетоха пред членовете на клуб ”Бъдеще за Земята” резултатите от
училищния проект ”Състоянието на защитените дървета в Димитровград ” и засадиха
дръвчета.
Четвъртокласниците от І ОУ "Иван Вазов"- Свиленград проведоха открито занятие
на тема "Пътят на боклука и моето участие за чиста околна среда" и организираха
изложба с предмети изработени от рециклирани материали.
СОУ "В.Левски"- Хасково организира „Седмица на Земята” включваща богата
програма от екоинициативи и информационно- образователни дейности: почистване
двора на училището и засаждане на фиданки, поставяне на хранилка за птички, беседа за
разделното сметосъбиране, изложба "Да дадем живот на отпадъците" и изложба на цветя,
изработване и представяне на презентации за Деня на Земята, парад на домашните
любимци, колективно гледане на филм за опазването на планетата и др. С изработените
от отпадъчни материали сувенири, децата за поредна година организираха
благотворителен базар, средствата от който ще използват за зелени идеи. Гост на
събитието бе експертът „Връзки с обществеността”от РИОСВ- Хасково, който поздрави
малките природолюбители и им раздаде брошури и информационни материали по
темата.

ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- Димитровград
почистиха своя училищен двор, изработиха кошчета за
отпадъчна хартия предназначени за класните стаи и други от
пластмасови бутилки, които поставиха в близкия до
училището парк, също украсиха класните си стаи с рисунки
и послания по повод Деня на Земята.
Първокласниците и седмокласниците от ОУ „Св. св.
Кирил и Методий” - Хасково отбелязаха екологичния
празник със засаждане на млади фиданки в двора на своето
училище.

Учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“Кърджали подготвиха и представиха мултимедийни
презентации, като голяма част от разработките бяха
свързани с глобални екологични проблемиозоновата дупка, киселинни дъждове, шум и други.
По повод Деня на Земята възпитаниците на учебното
заведение почистиха училищния двор и класните
стаи.
ОДЗ №8 "8-ми март"- Хасково представи пред
децата и родителите специален спектакъл посветен на Земята "Нашият дом- Земята".
Празнична програма за Деня на Земята подготвиха и децата от ОДЗ №22- Хасково.
По традиция Община Кърджали
организира Дни на Земята с богата
празнична програма. На 23 април
стартираха проявите по повод празника.
Ученици от почти всички учебни заведения
в града се включиха в организирания
велопоход по инициатива на ПГ по
електроника и електротехника. Освен
велопохода, друга инициатива на учебното
заведение е конференцията по екологични
теми в ОДК, включваща15 доклада,
разработени от ученици от Кърджали. Останалите прояви от програмата на общината до
28 април включват изяви на ученици от учебните заведения на Кърджали , като
почистване на терени, аранжиране на цветя, арт работилница, фотоизложба и концерти.

