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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2019г. 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

РИОСВ- Хасково и Обединени ученически общежития (ОУО)- 

Хасково отбелязаха екологичният празник с презентация и беседа 

по темата. Инициативата се проведе в залата на ОУО. Преди това от 

страна на екоинспекцията бяха изпратени информационно- 

образователни материали и презентация по темата до училищата и 

детските градини в региона в региона, като най- активно се 

включиха децата от ДГ „Пролет“- Харманли. 

 

Световен ден на водата- 22 март 

 

Младежи от екоклубове към Обединени ученически общежития, 

РИОСВ и Младежки център- Хасково проведоха открит урок по 

повод Световния ден на водата- 22 март. На младежите беше 

представена презентация на тема "Вода за всички", след което 

разсъждаваха за значимостта на водата и начините за опазване на 

природния дар. Инициативата продължи под формата на работна 

среща, по време на която младите еколози изгледаха клип, показващ 

съвместните им дейности през миналата година и споделиха идеи за 

бъдещи свои инициативи в полза на природата. 

 

Второкласници от екоклуб "Приятели на природата" към ОУ 

"Кл.Охридски"- Хасково и третокласници от екоклуб „Пазители на 

природата“ към СУ „В.Левски“- Хасково също гостуваха в РИОСВ- 

Хасково по повод Световния ден на водата. На децата беше 

показана тематична презентация, след което откритият урок 

продължи с екоигра с малки награди и беседа по време на която 

малките природолюбители споделиха интересни случки сред 

природата и зададоха въпроси, които ги интересуват. По време на 

урока децата разговаряха за значението на безценния природен дар- 

водата, как да окажат помощ на пострадала птичка или малко животно в природата, кога се 

използва "Зеления" телефон, какво представлява Червената книга на България, както и в 

какво се състои работата на Регионалната екоинспекция.  

 

С поредица от образователни инициативи под формата на изложби 

от рисунки, тематични занимания и беседи, презентации и 

анимации, опити с вода и разходки покрай реката, активно 

отбелязаха Деня на водата и децата от ДГ „Пролет“- Харманли. 

РИОСВ Хасково предварително изпрати на всички училища и 

детски градини в региона инф. материали за екологичния празник. 

 



Международен ден на Земята- 22 април 

 

РИОСВ- Хасково отбеляза Международния ден на Земята с 

Регионален ученически фотоконкурс  на тема „Природата на 

моя роден край“, в който участваха 279 творби, дело на 166 

ученици от 20 училища и 2 фотоклуба от областите Хасково и 

Кърджали.  С всички творби на 22 април беше открита 

фотоизложба, по време на която официално бяха връчени 

грамотите и наградите на победителите. 

 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 

 

Част от екоклуба към РИОСВ- Хасково организираха 

познавателен поход сред природата до 4-те вековни дървета в 

местността „Идимирли“ край Хасково, където се запознаха с 

тяхната история и статут на защитени.  

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

За поредна година, РИОСВ Хасково беше част от инициативата 

"Забавно лято" на Младежкия център. Регионалната 

екоинспекция и сто деца от 1 до 4 клас отбелязаха Деня на 

околната среда с образователно събитие, специален гост на което 

беше пътешественикът- природолюбител с местни корени Росен- 

Андрей Охеда, посетил 170 държави. Чрез презентации, клипове 

и снимки той разказа на децата за интересните си пътешествия 

по света, запозна ги с екзотични растения, животни и места и с 

проблемите на хората по отношение опазването на водата и 

въздуха. Инициативата продължи с екоигри и викторини с малки 

награди. Срещата се състоя в залата на Младежкия център в Хасково.  

 

Да изчистим България- 14 септември 

 

РИОСВ- Хасково взе участие в инициативата с почистване на 

защитени територии в района на вр. Аида край Хасковски 

минерални бани. В деня на чистенето в инспекцията имаше на 

разположение дежурен експерт по УО. На територията на 

областите Хасково и Кърджали, доброволците, участващи  в 

кампанията събраха около 140 т. отпадъци. 

 

Европейска седмица на мобилността- 16-22 септември 

 

Община Хасково, ОП „Младежки център“ и РИОСВ- Хасково 

организираха на 18.09 в парк Кенана край  града веломаратон с 

танци на открито, пешеходна обиколка и малки награди за най-

активните участъци. Община Ивайловград организира на 

20.09маратон по бързо ходене, като наградата за най-малък 

участник беше осигурена от Регионалната екоинспекция. Всички 

детски градини и училища на територията на общ. Димитровград 

се включиха в ЕСМ с образователни инициативи на открито. 

 

 

 

 



Други образователни дейности с деца и ученици: 

 

През месецита юни и юли в залата на Регионалната екоинспекция 

по екологични теми се проведоха открити уроци с презентация и 

екоигри с ученици от клуб "Аз и светът около мен" към ОУ 

"Ш.Петьофи"- Хасково и ОИЦ „От Земята до небето“- Хасково. 

За най-знаещите бяха предвидени малки награди и 

информационно-образоватени материали. 

 

Дванадесетокласници от СУ "П.Хилендарски" гостуваха в 

РИОСВ- Хасково във връзка с открит урок по направление 

гражданско образование. На учениците беше представена 

презентация, чрез която се запознаха с работата и с основните 

дейности в Екоинспекцията, както и с природните 

забележителности в региона. Срещата продължи с разглеждане на 

Червената книга на България и беседа по темата. Класът получи 

пакет информационно- образователни материали. 

 

 

В часа по Човек и природа на третокласници от СУ 

"П.Хилендарски"- Хасково гостува експертът по биоразнообразие 

от Регионалната екоинспекция Тюркян Исмаил. Тя запозна 

децата с Червената книга на България и с част от характерните за 

региона защитени видове растения и животни.  

 

С образователно занимание, децата от група „Патиланци“ към ДГ 

„Звездица“ в Димитровград отбелязаха  Международния ден на 

планините- 11 декември. Децата посадиха в саксийки семена от 

червен дъб и явор, осигурени от Гората.бг. Идеята е, когато 

поникнат, да ги посадят в своя двор и да се грижат за тях. 

Събитието стартира с презентация, показваща българските 

планини и видео урок как се засаждат семена на дръвчета. Гост на 

събитието беше Мариана Йорданова- гл.експерт в РИОСВ- 

Хасково. 

Годишни грамоти и награди 

 

За девета поредна година РИОСВ- Хасково отличи 10 училища, 

детски градини, общини и доброволци с годишни грамоти и 

награди „Приятел на природата“ за принос в опазването на 

околната среда и развитието на екорогичното образование при 

подрастващите. За 2019г. отличените са Екоклуб „Приятели на 

природата“ при ОУ „Свети Климент Охридски“- гр. Хасково, 

„Екорерусрс Харманли"- гр.Харманли, ДГ "Ален мак"- 

гр.Харманли, Туристически информационен център- Ивайловград, Младежки център- 

Хасково, 3-ти "Д" клас с кл. рък. г-жа Боряна Петрова от ОУ "Алеко Константинов"- 

гр.Димитровград, ПЕГ "Д-р Иван Богоров"- гр.Димитровград, ПМГ "Иван Вазов"- 

гр.Димитровград, Община Момчилград и Стефан Аврамов- учител и природолюбител. 

 

През годината са дадени 42 интервюта и са подготвени и изпратени 66 прессъобщения до 

медиите. Изработени са 7 презентации с екологична насоченост. Проведени са 10 открити 

уроци с ученици от Хасково, 9 информационни кампании и 6 екоинициативи. Организирани 

са 1 конкурс и 1 изложба. Информационно- образователният център е посетен от 200 души, а 

сайтът- над 19 000 пъти. Фейсбук страницата „Приятели на природата“ има 2300 редовни 

потребители. 


