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Информационно-образователни дейности в РИОСВ- Хасково през 

2010 г. 

     Информационно- образователният център към РИОСВ- Хасково е създаден през 2005 

година и работи за постигане на поставените цели: улесняване достъпа на гражданите до 

екологична информация; повишаване на екологичната култура и образование; насърчаване 

участието на обществеността в процесите на вземане на решения, касаещи околната среда.  

Най- често конкретна информация в областта на природозащитата търсят ученици, 

учители, студенти, журналисти,  представители на НПО, а от тази година се наблюдава 

интерес и от доброволци и детски градини, които работят по екологични образователни 

проекти за предучилищна възраст. Една от основните дейности на екологичния, 

образователен и информационен център е привличане на младите хора към работата по 

опазване на околната среда. Предоставени са образователни материали, организирани са с 

подкрепата на РИОСВ екоинициативи и екопразници с ученици и деца от МИКЦ, 

Младежки център и ЦДГ№ 3 – Хасково. През годината основната част от съвместните 

инициативи между РИОСВ и младежки организации, екоклубове и деца е акцентирано по 

места или на открито. Предоставени са информационно- образователни материали на 

много училища и детски градини в региона. Обществеността редовно е информирана за 

провежданите в национален и световен мащаб значими кампании за опазване на околната 

среда, приобщаването на световното население към тези проблеми и отбелязването на 

празниците на природата. Подготвена и предоставена е информация за медиите, детските и 

учебни заведения в региона, касаеща целите и темите на тези международни инициативи. 

Информация за празниците на природата е публикувана и в сайта на екоинспекцията, като 

са отправени покани към жителите на двете области Хасково и Кърджали за организиране 

на инициативи свързани с отбелязването на тези дати и опазването на околната среда.  

 

     По повод Седмицата на гората и Международния ден на Земята, ученици и деца от 

почти всички детски градини и училища в региона, подкрепиха инициативата за засаждане 

на дърво. Община Кърджали организира специална програма за Деня на Зематя, 

включващ основно почистване на града и училищните дворове, екопоход от служители на 

общината до местността Перперикон, изложба от детски произведения на изкуството 

„Обичайте Земята!”, ученически конкурс за песен „Обичам те, Земя!”, засаждане на 

дръвчета по инициатива на Младежки парламент, фотоизложба на Обединен детски 

комплекс, състезание по аранжиране на цветя между училищата и празничен концерт 

посветен на природата с участието на деца от различни художествено– творчески състави.  

 

     След покана на РИОСВ- Хасково към обществеността за включване със свои 

организирани и индивидуални инициативи по повод отбелязването на 22 май- 

Междунороден ден на биологичното разнообразие се отзоваха училища, детски градини, 

фирми и отделни граждани с разнообразни природозащитни прояви. Концерти, излети и 

разходки сред природата, засаждане на дръвчета и цветя, изложби, открити уроци и 

викторини на екологични теми са част от организираните екоинициативи.  

http://haskovo.riosv.com/files/Drugi/Ekoiniciativi%202012.pdf
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Събития по тези поводи организираха ЦДГ 

№3 „Зорница”- Хасково, ЦДГ №11 „Елхица”- 

Хасково, ОУ „Ив. Рилски”- Хасково, 

„Каменица” АД , НФ „Моето дете” , МИКЦ- 

Хасково, ОП Младежки център и др.   

 

     Изключително богат откъм инициативи бе 

празничният екокалендар през месец май на 

децата от Детска градина № 3 „Зорница- гр. 

Хасково. Възпитаниците на детското 

заведение изнесоха образователен концерт 

„Земята- наш дом". Малките артисти успешно 

се превъплатиха в ролите на различни 

растения и животни и чрез езика на словото и танците призоваха обществеността за по- 

чиста природа. Зрители на събитието бяха техни връсници и приятели.  Концертът бе част 

от проявите, посветени на Деня на биологичното разнообразие и на Международната 

инициатива "Засади дърво". Инициативата бе с подкрепата от РИОСВ- Хасково,  

представители на екоинспекцията присъстваха 

на концерта и подариха  образователни 

книжки с екологична насоченост и  разказаха 

на децата за смисъла и важността от опазване 

на природата и личната отговорност на всеки 

жител на планетата.  В края на празничната 

седмица малките природозащитници  засадиха 

дръвчета в двора на ДГ и изнесоха още един 

концерт под надслов „Красотата на Земята и 

децата”. Децата  организираха и  изложба 

посветена на опазването на околната среда. 

Градината целогодишно работи и по мини  

проект „Екологична култура на децата в предучилищна възраст” 

  

     По програма за екологично възпитание работи и ДГ №11 „Елхица”- гр.Хасково. Денят 

и годината на биологичното разнообразие, децата отбелязаха със засаждане на дърво в 

двора на детската градина, поредица от тематични занимания посветени на опазването на 

околната среда, събирането и съхраняването на билки и др. Деца и родители от НФ 

„Моето дете” организираха разходка сред природата и тематични  срещи посветени на 

екологичното възпитание от ранна детска възраст.   

 

Ученици от ОУ „Ив. Рилски”- Хасково за 

поредна година по повод природните 

празници през април и май спазиха 

традицията си по засаждане на дърво в двора 

на училището и организираха разходка в парк 

„Кенана” край Хасково. Със своя инициатива 

за облагородяването на Дома за възрастни 

хора в парк Кенана в града се включиха и 

служители от Каменица АД. Те обезпечиха и 
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подготвиха почвата за засаждането  на 150 саксии с цветя, за да създадат по- голям уют и 

комфорт на възрастните хора от дома. Почистването на двора на Дома и района около него 

и прекопаването на градинката също бяха част от програмата на инициативата.  

 

     На 22 септември – Европейският ден без 

автомобили, ОП „Младежки център”- 

Хасково по проект „Нека е зелено” с 

подкрепата на РИОСВ- Хасково организира 

еко игри на открито. Младежкият център  

работи и по екокампаниите: "Сливи за смет", 

"Торбички за смет", "Веломания", 

"Екопатрул", "Зелена зона", "Екоекспедиция". 

За целта екоинспекцията е предоставила на 

младите природолюбители информационни 

материали и лектори при необходимост.  

Отправена бе покана до всички общини от 

двете области – Хасково и Кърджали да подкрепят кампанията Европейската седмица на 

мобилността и Европейския ден без автомобили като се регистрират като поддържащи или 

участващи градове в тази инициатива, но не бе потвърдено съгласие.  

 

     РИОСВ- Хасково предостави актуална 

информация, екоматериали и специално 

интервю за чистотата на въдуха в 

Кърджалийска и Хасковска области на 

младежи от сдружение „Клуб Юнеско”- 

Хасково, които бяха на обмен на опит в 

Севиля,  Испания по проект „Младите хора 

срещу климатичните промени”.  

Инициативата е по повод 5 юни – 

Световният ден на околната среда. 

 

     По повод Международният ден на 

правото да знам- 28 септември-, сайтът на РИОСВ- Хасково бе сред номинираните от 

Програма Достъп до Информация за принос в областта на свободата на информация в 

категорията "Институция, най- добре организирала предоставянето на информация за 

граждани".   

      

 


