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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата и 

екокампании през 2013 г. 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

     По повод Световния ден на влажните зони- 2 февруари в РИОСВ- Хасково бяха  

проведени открити уроци с учениците от екоклубовете „Млад еколог” към ОУ 

"Н.Й.Вапцаров"- Хасково и Спортно училища "Стефан Караджа"- Хасково. За целта бе 

подготвена тематична презентация, която запозна учениците, какво представляват 

влажните зони, какво е тяхното значение и кои са влажните зони в България. Уроците 

продължиха под формата на беседа, след което учениците разгледаха фотоизложбата от 

водолюбиви видове с фотографии на експерта по биоразнообразие Вл.Трифонов, 

разположена в залата на информационно образователния център в екоинспекцията. 

Младите природолюбители получиха плакати и образоваелни материали по темата. 

 

    
 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Информационно- образователни материали бяха изпратени до всички училища и 

детски градини в региона с покана за организиране на образователни инициативи, 

открити уроци, тематични занимания и беседи по темата:  

 

     В ОУ “Христо Ботев” с. Крепост, общ. Димитровград бе проведен тематичен урок под 

формата на беседа в която  участваха   учениците от цялото училището. Чрез снимков 



материал и достъпна информация, учениците се запознаха с 

11- те влажни зони и опазването им в България.  

 

     Учениците от ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Хасково 

също организираха информационно събитие по повод 

Световния ден на влажните зони. Те се запознаха с 

материалите, предоставени на интернет страницата на 

Рамската конвенция, както и с   11-те влажни зони в България с 

международно значение. Във фоайето на училището бяха 

поставени плакати по темата.  

 

     СОУ "Христо Смирненски"- с. Черноочене, общ. Кърджали 

работи по проект "Човекът и неговата жизнена среда",  който 

включва посещения на екологични обекти в региона, 

почистване и озеленяване на терени и повишаване екологичната култура на учениците. 

От училишето бе поискана и предоставена подробна информация от страна на РИОСВ- 

Хасково, относно местността "Сюлюк гьол" ("Езерото с охлювите") до с.Бели вир, 

община Черноочене, област Кърджали, където живеят медицински пиявици. 

Намерението на младите еколози е посещение, почистване и подготвяне на предложение 

местността да бъде обявена, като защитена. 

 

     ДГ № 20- Хасково проведе тематично занимание по темата с апликационни 

материали. 

 

     ОУ "Пенчо Славейков"- Димитровград организира във фоайето на училището кът с 

материали и беседа с ученици по темата. 

 

Световен ден на Водата- 22 март 

 

    По повод Световния ден на водата- 22 март 

в РИОСВ- Хасково беше  проведен открит 

урок с учениците от екоклуба към Спортно 

училища "Стефан Караджа"- Хасково. За целта 

бе подготвена тематична презентация, която 

запозна учениците с начините за пестене на 

вода и нейните ценни качества. Урокът 

продължи под формата на беседа. Младите 

природолюбители получиха информационно- 

образователни материали.  

 

Международен ден на Земята-22 април. 

Международна година на водното сътрудничество- 2013г.  

Регионален ученически конкурс за фотография и литературна творба. 

 

     РИОСВ- Хасково организира за трета поредна година регионален конкурс за фотография 

и литературна творба на тема „Водата- извор на живот и безценно богатство”, посветен на 

Международната година на водното сътрудничество и на Международния ден на Земята. В 

категорията „Фотография” се състезаваха 109 творби от 64 млади фотографи, а в   

категорията „Литературна творба”- 24 творби. В тазгодишния конкурс със свои творби 

участваха ученици от ПМГ „Иван Вазов”- Димитровград, Фотоклуб към ОДК- Кърджали, 

Обединени Ученически Общежития- Хасково, ПГХХТ "Проф.д-р Асен Златаров"- 

Димитровград, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- Димитровград, СОУ „Васил Левски”- 

Димитровград, ЕГ “Д-р Иван Богоров“ - Димитровград, СОУ„В.Левски”- Хасково, ОУ 

"Пенчо Славейков"- Димитровград, СОУ "В.Левски"- Димитровград, ОУ „Хр.Смирненски”- 



Хасково, ПГССИ "Хр.Ботев"- Свиленград и НУ "Св.Св.Кирил и Методий"- Тополовград.  С 

най- голям брой участници са ПМГ „Иван Вазов”- Димитровград, О.У."Пенчо Славейков"- 

Димитровград и ОДК- Кърджали.    

     Бяха раздадени по 3 награди в двете категории, както и две поощрителни и една 

специална награди. Победителите получиха грамоти и предметни награди- бинокли, 

флашки, енциклопедии за природата, книги и информационно- образователни материали. С 

фотографиите бе организирана изложба във фоайето на Младежки център- Хасково, която 

бе на разположение на посетителите 10 дни. 

   

   

     Община Кърджали по традиция организира по 

повод Международния ден на Земята мащабна 

програма включваща почистване на терени, 

конкурси, изложби и поредица от екоинициативи. 

     Много училища и детски градини в региона 

организираха свои екоинициативи посветени на 

Деня на Земята: изложби, засаждане на дръвчета, 

почистване и озеленяване на терени, открити уроци, 

викторини, концерти и др. Предварително от 

Екоинспекцията бе предоставена информация по 

темата. 

          Учениците от ОУ „Св.Иван Рилски”- Хасково по повод деня на Земята традиционно 

засадиха 3 дръвчета в двора на училището. Изработиха постери и рисунки на тема „Моята 

планета” и организирано гледаха и обсъдиха филма „Планетата Земя”. От страна на 

Регионалната екоинспекция училището получи информационни материали по темата. 



   

     Учениците от начален етап на СОУ "В.Левски"- Хасково организираха на 20 април в 

центъра на града изложба- базар "Да превърнем отпадъците в изкуство". С тази инициатива 

децата показаха своята съпричастност към опазването чистотата на планетата. Специален 

гост на инициативата бе експертът „Връзки с обществеността”, който поздрави децата. 

   

 

     С екоинициативи по традиция ПМГ- Хасково отбеляза Деня на Земята, като 

биологическите паралелки организираха викторина с въпроси за природата, а 

природозащитниците от 6-ти клас показаха нагледно как можем да дадем втори шанс на 

отпадъците. Те дефилираха по облекла, изработени от отпадъчни материали- хартия, 

найлонови торбички, вестници, кашони и др. 

 

Инициатива „Да изчистим България за един ден” 

 

     Количеството депонирани отпадъци на територията 

на област Хасково по време на кампанията „Да изчистим 

България за един ден” тази година е 564,980 тона, като в 

почистването са се включили 6073 доброволци. 

Депонираните отпадъци за област Кърджали по време на 

кампанията тази година са 247,500 тона, а броят на 

доброволците- 10 018. Всички служители на РИОСВ- 

Хасково също се включиха в инициативата с 

почистването на парк „Кенана” и обслужването на 

Зеления телефон в деня на кампанията. В инициативата 

участваха много училища, ведомства, НПО и отделни 

граждани. 

 



    
 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 

 

     РИОСВ-Хасково подготви и изпрати до всички училища, детски градини и медии 

информационни материали за Международния ден на биоразнообразието и отправи покана 

за отбелязване на празника със съвместни и свои екоинициативи. В залата на 

Екоинспекцията на разположение на посетителите бяха информационно табло и фотоалбуми 

с творби от характерни видове и красиви природни места в региона на експерта по 

биоразнообразие Вл Трифонов и на ученици, участвали в организирани от регионалната 

екоинспекция фотоконкурси предходни години. 

 

     Учениците от НУ „Св.Св.Кирил и Методий”- 

Тополовград организираха поредица от инициативи, чрез 

които отбелязаха Деня на биологичното разнообразие. 

Проведоха открити уроци на тема „Водата и хората” и 

„Кръговрат на водата”, представиха презентации за 

значението на водата и биологичното разнообразие, 

организираха фотоизложби на тема „Приказна гора” и 

„Свещената вода” и изложба с рисунки от природни 

материали, както и тематични беседи и тестове по 

природознание. Децата от полудневната подготвителна 

група и първокласниците посетиха организирано Центъра за 

защита на Царския орел и наблюдаване гнезденето на 

селската лястовица. Училището организира и кампания по 

залесяване на училищния двор, като децата посадиха 30 

бр.дръвчета и храсти за които ще се грижат сами. 

Училището активно участва във всички организирани от 

РИОСВ- Хасково конкурси и екоинициативи. 

 



   
 

Световен ден на околната среда- 5 юни.  

Национален конкурс на МОСВ „Обичам природата и аз участвам”- 2013г. 

 

     В надпреварата взеха участие 152  деца и ученици от 

региона на възраст от 7 до 18 г. Участниците 

представиха над 160 свои творби в категориите разказ, 

рисунка и предмет изработен от рециклиран материал. 5-

членно жури номинира по 10 творби във всяка от трите 

категории за национално оценяване. За всички 

номинирани бяха предвидени грамоти и награди. С 

всички творби по повод Световния ден на околната 

среда- 5 юни в залата на РИОСВ- Хасково бе 

организирана изложба, която бе на разположение на 

посетителите от 3 до 7 юни. 

 

 
 

     Диляна Крушкова, възпитаничка на ПМГ "Акад. Боян Петканчин"- Хасково бе носителят 

на първа награда в Националния конкурс на МОСВ "Обичам природата и аз участвам" с 

творбата си "Природата муза" в раздел "Рисунка". Йълмаз Юсеин от СОУ "Св. Паисий 

Хилендарски"- Хасково спечели втора награда в раздел "Предмет изработен от рециклирани 

материали" за своя полилей от пластмасови чашки.  

 

     В ОУ «Любен Каравелов»- гр. Хасково се състоя празник на природата с участието на 

клубове „Зелени пътеки”, и „Пътешествие”. Гости на тържеството бяха ученици от 

клубовете  „Млад еколог”, „Цветарство” и „Училищни медии”. Кръжочниците от шести и 

седми клас разказаха за дейността си по проект „УСПЕХ” на МОМН през изминалата учебна 

година и  представиха мултимедийна презентация на тема „Червената книга на България”. 

Запознаха по-малките ученици от начален курс с помагалото на МОСВ „Флупи и въздухът”, 

което показва кое поведение е благоприятно за околната среда. Третокласниците рецитираха 
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стихове и представиха свои рисунки за природата. 

Особено ценни за децата бяха практическите насоки за 

пестеливо използване на природните ресурси. Всички 

участници получиха награди и грамоти за активна 

дейност, като млади природозащитници. Малките 

еколоз са сред редовните участници в организираните 

от РИОСВ- Хасково екоинициативи, конкурси и 

открити уроци. Те получиха от екоинспекцията 

полезни информационно- образователни материали.   

По повод Световния ден на околната среда много 

училища и детски градини в региона организираха 

различни екоинициативи, открити уроци и празнични програми, посветени на опазването на 

природата. А Община Димитровград организира Екофестивал "Да събудим Марица" с 

интересна програма за жителите и гостите на града на 8 юни. 

 

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 

 

     Община Димитровград за поредна 

година официално бе регистрирана за 

участие в Европейската седмица на 

мобилността.  Програмата на Общината 

включваше на 22-ри септември 

демонстрационно колоездене 

Димитровград- Хасково- Димитровград и 

конкурс за байкове и шосейни велосипеди с 

номинации за най-добър спринтьор на 

100м. мах. скорост, най-поддържан 

велосипед, най-добре екипиран колоездач, 

както и най-малък и най-възрастен 

колоездач. За целта бе спряно движението 

за автомобили във времето от 15:00ч. до 18:00ч. по бул.„Г.С.Раковски” в отсечката от 

кръстовището с ул.„Кирил и Методий”  до кръстовището след бензиностанция „Вито” в 

Димитровград. От страна на РИОСВ- Хасково бяха предвидени за най-малкия и най- 

възрастния участник в инициативата грамоти и пакети с екочанти, тениски, книги, 

информационни материали и светлоотразители.  

     СОУ "В.Левски"- Хасково отбеляза ЕСМ на 

19.09 т.г. с инициатива под надслов "Пеша на 

училище". Идеята бе ученици, родители и 

учители, да се възползват от различни 

алтернативи на автомобила с цел защита на 

здравето на хората, опазване на околната среда и 

намаляване на вредните емисии във въздуха. От 

РИОСВ- Хасково бяха предвидени поощрителни 

предметни награди за част от малките 

пешеходци, които бяха изтеглети чрез жребий. 

     Екоинспекцията покани всички общини за 

регистриране и участие в кампанията, а на училищата в региона изпрати информационно- 

образователни материали по темата за тези ученици, които предвиждаха организиране на 

свои и съвместни инициативи на открито или тематични беседи по темата в клас. 

 



Световен ден на птиците- 1 октомври 

 

     По повод Световния ден на птиците в Регионалната 

екоинспекция гостуваха ученици от ОУ „Н.Вапцаров” с които бе 

проведен открит урок с тематична презентация на тема „Как да 

действаме, когато намерим бебе на птичка”. Децата разгледаха и 

фотографии на защитените  територии и видове в региона, 

срещата продължи под формата на беседа. 

 

 

Годишни грамоти за природолюбители „Приятел на природата” 

  

     РИОСВ- Хасково връчи 10 грамоти  

„Приятел на природата” за принос в опазването 

на околната среда през 2013 г. За втора година 

Регионалната екоинспекция номинира 

училища, общини и клубове от региона за 

реализирани зелени идеи и екоинициативи и за 

активно участие в организирани от МОСВ и 

РИОСВ- Хасково кампании, конкурси и 

изложби. Отличените, освен грамоти получиха 

предметни награди и новите информационно- 

образователни материали за 2014г. На срещата 

бяха поканени представители от всички училища, редовно участвали в организираните от 

Регионалната екоинспекция инициативи с цел споделяне на опит при реализираните през 

годината кампании и обмяна на идеи за идната година по отношение на екологичното 

образование на подрастващите. Срещата на „Приятелите на природата” се състоя на 

13.12.2013 г. в залата Инспекцията. 

 

Други екодейности: 

      

     По повод провеждането на Ученически образователен и природозащитен лагер 

„Маджарово 2013” в Природозащитен център „Източни Родопи, организиран от БДЗП от 5 

до 8 август, експерт по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково се включи в проведения излет 

и запозна учениците с характерни представители на флората на Източни Родопи. 

 

     След обявяване на конкурса „Млад автор” организиран от МОСВ и Издателство „Сиела” 

бяха поканени за  участие учениците от всички училища в региона. Носител на първа 

награда от първия етап на конкурса за разказ на тема „Ако можеха да говорят…животните” е 

Петър Вълчев от ПМГ- Хасково.  

 

     Проведена е една работна среща с учители от региона с цел сподеряне на опит 

относно екологичното възпитание на подрастващите и сподеряне на идеи за съвместни 

екоинициативи. 

 

     Регионалната екоинспекция и ученици редовно участващи в наши екоинициативи 

създадохме Фейсбук група „Приятели на природата”, където взаимно споделяме новини, 

кампании, инициативи, снимки и четива с екологична насоченост. 
 
 

     Регионалната екоинспекция поддържа тесни връзки с голяма част от училищата в 

региона. На всички участници в организираните от РИОСВ- Хасково екоинициативи, 

конкурси, изложби и открити уроци са раздадени информационно- образователни 

материали, плакати, еко чанти, книги за природата и изработените от нас информационни 



брошури, календари за 2013г. с празниците на природата, 

химикали със Зеления телефон и значки „Аз обичам 

природата!”  

     В края на годината бяха изработени 4 вида календари за 

2014г. с празниците на природата, 4 вида информационни 

брошури за защитените територии и видове в региона, за 

разделното сметосъбиране, празниците на природата и 

начините за оказване първа помощ на пострадала птица, също 

значки, химикали, часовници и стикери с логото, интернет 

страницата и Зеления телефон на Регионалната екоинспекция. 

Изработени са и 2 фотоалбума с фотографии на Защитени 

територии и характерни за региона видове, дело на наши 

експерти по биоразнообразие. 

 

     През годината са проведени 2 конкурса, 3 изложби и 4 

открити урока с ученици. Информационно- образователният 

център е посетен от над 120 посетители. 

 

Медии 

 

          През 2013г. са дадени 23 интервюта от експерти за Тв „Рекординг”- Хасково, ЕТв- 

Хасково, Общинско радио- Кърджали, „Дарик” радио и БНТ. Организирани са 3 

пресконференции за отчитане дейността на екоинспекцията за 2012 г., за представяне на 

проект „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на 

местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и 

поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка” и за представяне на 

победителите в националния конкурс на МОСВ „Обичам природата и аз участвам”.  

За периода са подготвени и изпратени 89 прессъобщения до медиите. Отговорено е устно и 

писмено на 115 запитвания и сигнали, постъпили от медии и граждани, получени по 

телефона и на електронната поща на експерта „Връзки с обществеността”. За отчетния 

период са извършени 3 процедури по уведомяване на населението за наднормени 

стойности на серен диоксид, превишаващи алармения праг в Димитровград. На Зеления 

телефон са постъпили 84 сигнала. Актуална инфорамация за работата на екоинспекцията 

присъства на адреса на сайта: www.riosv-hs.com, който през годината е посетен над 15 000 

пъти.  

 

 

http://www.riosv-hs.com/

