
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 23, 60 16 24 

 

 

Проведени информационно- образователни дейности, празници на 

природата, екоинициативи и кампании през 2020г. 
 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 
 

РИОСВ- Хасково изпрати информационно-образователни 

материали и тематична презентация за Деня на влажните 

зони до всичко училища и детски градини в региона. Най-

активно с подходящи образователни занимания 

отбелязаха екологичния празник Детските градини 

„Пролет“ и „Ален мак“ в Харманли и „Осми март“ в 

Хасково.  

 

 

Световен ден на водата- 22 март 
 

В навечерието на Световния ден на водата, в РИОСВ 

Хасково гостуваха четвъртокласници от ОУ „В.Левски“- 

Хасково. По време на открития урок, децата изгледаха 

презентация и се запознаха с основните дейности в 

Екоинспекцията и с Червената книга на България. 

Заниманието продължи с тематична беседа за значението 

на водата и нейното опазване. Учениците получиха пакет 

с информационно-образователни материали.  

 

Международен ден на Земята- 22 април 

 
Поради извънредното положение в България и 

предприетите превантивни мерки срещу разпространение 

на коронавирус, РИОСВ Хасково отбеляза Деня на Земята 

в дистанционна форма с инициатива „Великденска украса 

от отпадъчни материали“. В екоинициативата се 

включиха над 80 деца и ученици от ДГ "Пролет"- 

Харманли, ДГ "Звездица"- Димитровград, Обединени 

ученически общежития- Хасково, СУ "Хр. Ботев"- с. 

Караманци, общ. Минерални бани, ОУ "Кирил и 

Методий"- с.Конуш, общ. Хасково, ОУ "Св.Ив.Рилски"- 

Хасково, СУ „Св.П.Хилендарски“- Хасково и др. Децата 

изработиха у дома великденски сувенири от отпадъчни 

материали- хартия, текстил, стъкло, метал, пластмаса, 

опаковки и др. С творбите беше показана виртуална изложба във Фейсбук страницата на 

РИОСВ- Хасково. Така подрастващите превърнаха част от отпадъците около себе си в 

красиви предмети и символично изразиха отношението и грижата си за планетата Земя. За 

най-активно участие грамоти получиха децата от ДГ „Пролет“- Хармални и учениците от 
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ОУО- Хасково. Други деца изпратиха послания чрез рисунки, стихотворения и разкази. През 

седмицата преди Деня на Земята във Фейсбук групата „Приятели на природата“, 

предназначена за деца, ученици и учители с интерес към екологията и опазването на 

природата, бяха изнесени 7 онлайн урока- презентации. По време на извънредното 

положение в групата бяха публикувани поредица от образователни материали и занимания с 

екологична насоченост.  

 

Международен ден на биологичното образование- 22 май 

 Международен ден на НАТУРА 2000- 21-ви май 
 

РИОСВ- Хасково отбеляза Международния ден на 

биологичното разнообразие с дистанционна 

екоинициатива, по време на която децата в региона 

трябваше да наблюдават и заснемат птици от своите 

балкони или дворове, да засаждат цветя и семена в саксии 

и да представят своите дейности, чрез снимки, споделени 

във Фейсбук групата „Приятели на природата“. По повод 

Международния ден на НАТУРА 2000 в групата беше 

показана и онлайн презентация, представляваща 

виртуална разходка из част от  защитените територии в региона. 

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 Регионален ученически фотоконкурс 
 

За десета поредна година РИОСВ Хасково, организира 

Регионален ученически фотоконкурс на тема „Аз снимам 

природата“. В конкурса участваха 102 творби на 52 

ученици от региона. Компетентно жури отличи най-

добрите творби. Официалното връчване на грамотите и 

наградите на победителите се състоя пред Монумента на 

Св. Богородица в Хасково. Във Фейсбук страницата на 

РИОСВ Хасково беше публикувана виртуална 

фотоизложба и видео клип с всички участващи в 

надпреварата творби. Фотоконкурсът се проведе онлайн. 

 

 

Европейска седмица на мобилността, 16-22 септември 
 

Община Ивайловград организира по повод Европейската 

седмица на мобилността (ЕСМ) пешеходен поход от 

манастир "Св.св.Константин и Елена" до "Атеренски 

мост" (по новия общински път) на 18.09. РИОСВ Хасково 

се включи в инициативата с осигуряване на грамота и 

награда за най-малък участник.  

 

С велопоходи, пешеходни походи, открити уроци и други 

образователни инициативи на открито в ЕСМ се включиха 

детските градини, ПМГ„Ив.Вазов” и СУ „Л.Каравелов” в Димитровград, ОУ "Св. Св. Кирил 

и Методий” в с. Свирачи и СУ „Хр.Ботев” в Ивайловград, ОУ "Хр. Ботев" в с. Хлябово, общ 

Тополовград и Община Свиленград, а Община Харманли монтира в града нови стойки за 

паркиране на велосипеди.  

 

 

 



Европейска седмица за намаляване на отпадъците, 21-29 ноември 
 

РИОСВ Хасково организира по повод ЕСНО инициатива 

за изработване на коледна украса- сувенири, играчки, 

гирлянди и др. от отпадъчни материали от 

домакинството- пластмаса, метал, стъкло, найлонови 

торбички, хартия и др. Предвид епидемичната обстановка 

и извънредна ситуация, инициативата се проведе 

дистанционно и в нея се включиха стотици деца и 

ученици с над 800 творби не само от региона, но и от 

други населени места и от чужбина. Всички творби бяха 

публикувани във Фейсбук страницата на инспекцията под формата на виртуална изложба с 

възможност за гласуване. Всички участници бяха отличени с грамоти за успешно 

представяне, а най-харесваната творба- с награда.  

  

 

Участия в други инициативи: 
 

Представители от РИОСВ- Хасково взеха участие в среща 

с ученици от ОУ „Шехсуварбей“- гр.Узункопрю, Р.Турция 

и ОУ „П.Славейков“- гр.Димитровград във връзка с 

трансграничен проект „Пазители на Тракия“, реализиран 

от НЧ „Нов път 2011“- с.Добрич, която се проведе в 

„Неохим“ АД- гр.Димитровград. Проектът е с насока 

екологично възпитание на децата от двете страни на 

границата. Участниците, получиха от Регионалната 

екоинспекция пакет с рекламни и информационно- 

образователни материали. 

 

През месец февруари РИОСВ- Хасково взе участие в 

Първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 

2000“ на тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в 

България“. Информационните срещи се проведоха в Кърджали и в Хасково. 

 

Годишни грамоти и награди „Приятел на природата“ 
 

За десета 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 2020г. 

отличените са: ДГ "Пролет"- гр.Харманли, ДГ "Ален 

мак"- гр.Харманли, ДГ "Детски свят"- група «Калинка»- 

гр.Харманли, ДГ "Звездица"- група "Пакостници" - гр. 

Димитровград, ДГ "Звънче“- гр.Димитровград, ДГ 17 

"Иглика"- гр.Хасково, "Й.Йовков"- Екоклуб „Йовковци“- гр.Кърджали, ОУ„Пенчо 

Славейков“- 4 клас- гр.Димитровград, ПГ по ТХВП Св.Св.Кирил и Методий"- клуб 

"Надежда"- гр.Момчилград, СУ "Хр. Ботев"- с. Караманци, общ. Минерални бани. По време 

нанаграждаването беше представена презентация с организираните през годината 

екоинициативи.  

 

През 2020г. са проведени 8 открити урока с ученици от Хасково. Изработени са 4 

презентации с екологична насоченост и 2 клипа. Проведени са 8 информационни кампании и 

6 екоинициативи. Организирани са 1 конкурс за фотография, 3 виртуална фотоизложби и 1 



среща с учители.  В тези дейности са участвали 600 деца и ученици от 30 училища и 10 

детски градини от областите Хасково и Кърджали. Информационно- образователният 

център е посетен от 60 души. Предвид епидемичната обстановка и извънредна ситуация, 

част от инициативите, кампаниите, конкурсите и откритите уроци са проведени в 

дистанционна форма. 


