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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2021г. 
 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 
РИОСВ- Хасково изработи тематична презентация под формата на 

30-минутен видеоклип за Рамсарските места в България. 

Презентацията беше изпратена на всички училища в региона и 

показана пред много ученици, като онлайн урок. Също така беше 

публикувана и във Фейсбук групата за информационно- 

образователните дейности на РИОСВ- Хасково „Приятели на 

природата“, предназначена за ученици, доброволци и учители с 

интерес към екологията и опазването на природата. Предвид 

епидемичната обстановка и дистанционно обучение на учениците, 

празникът беше отбелязан дистанционно. 

 

Световен ден на водата- 22 март 
 

РИОСВ- Хасково подготви презентация по повод Деня на 

водата на тема „Ценим водата“, която беше показана във 

Фейсбук групата за екологично образование „Приятели на 

природата“. Там много детски градини и училища, споделиха 

своите образователни инициативи и послания, посветени на 

значимостта на водата. Чрез своите тематични занимания, 

презентации, разработки, рисунки, снимки и музикални 

изпълнения те взеха участие и в световния обществен диалог в социалните мрежи на тема 

„Какво означава водата за вас?“ за което получиха сертификат. Най-активно се включиха ДГ 

16 "Славейче"- Хасково, ДГ "Зорница"- Хасково, ДГ "Пролет"- Харманли, ДГ "Детски свят", 

ДГ "Ален мак"- Харманли, Обединени ученически общежития- Хасково, Екоклуб към ПМГ 

"Акад. Боян Петканчин"-Хасково, СУ "В.Левски"- Хасково, СУ "Й. Йовков“- Кърджали, 

ПГТ "Ал. Паскалев"- Хасково и ПГДС "Цар Иван Асен II"- Хасково. Преди това РИОСВ- 

Хасково изпрати до всички училища и детски градини в региона информационно-

образователни материали по темата и покана за организиране на подходящи образователни 

инициативи. Предвид епидемичната обстановка и онлайн обучение на учениците празникът 

беше отбелязан дистанционно. 

 

Часът на Земята- 27 март, 20:30-21:30ч. 
 

РИОСВ Хасково публикува информация за Часът на Земята 

във Фейсбук страницата на инспекцията с покана за 

присъединяване към глобалната инициатива. Община Хасково 

за поредна година подкрепи инициативата, като по време на 

Часа на Земята символично беше загасено осветлението на 

Монумент "Света Богородица с Младенеца" и Камбанарията. 
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Клуб "Туризъм и опазване на околната среда" към ПГ по туризъм "Ал. Паскалев"- Хасково 

представи тематична презентация във Фейсбук групата „Приятели на природата“.  

 

Световен ден на Земята- 22 април 

 
За 11-а поредна година РИОСВ- Хасково организира 

Регионален ученически фотоконкурс на тема "Природата 

през моя обектив”. В надпреварата се включиха 94 ученика от 

27 училища и клубове със 180 творби, показващи красиви 

природни места в региона. Отличените получиха грамоти и 

предметни награди, които бяха официално връчени на 22 

април. Предвид епидемичната обстановка и тази година 

фотоконкурсът се проведе онлайн във Фейсбук страницата на 

РИОСВ- Хасково.  

 

Във връзка с темата на Деня на Земята през 2021г. „Да 

възстановим Земята“, по инициатива на РИОСВ-Хасково 

стотици деца от над 30 училища и детски градини от цялата 

страна организираха инициативи за почистване на малки 

терени, засаждане на цветя и дръвчета, както и изработване на 

великденска украса от домакински отпадъчни материали 

(пластмаса, найлон, стъкло, хартия, метал и др.). Техните 

дейности и опит бяха споделени във Фейсбук групата за 

екологично образование „Приятели на природата“. Всички 

участници получиха грамоти за принос в опазването на Земята.  

Най-активно в инициативата се включиха: ПГОД "Евридика"- 

гр. Кърджали, ПГТ "Ал.Паскалев"- гр. Хасково, СОУ "В.Левски"- гр. Хасково, ОУ "Св. св. 

Кирил и Методий"- с. Свирачи, общ. Ивайловград, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. 

Хасково, ПГССИ "Христо Ботев"- гр. Свиленград, ДГ "Детски свят"- гр. Харманли, ДГ 

"Пролет"- гр. Харманли, ДГ "Ален мак"- гр. Харманли, ДГ № 22 "Звънче"- гр. Хасково, 

Обединени ученически общежития- гр. Хасково, ОУ "Проф. д-р Асен Златаров"- с. 

Минерални бани, обл. Хасково, ДГ “Звездичка”- с. Стамболово, обл. Хасково, ДГ №16 

"Славейче"- гр.Хасково, ДГ №3 "Зорница" - гр. Хасково, ДГ "Звездица"- гр. Димитровград, 

ОУ "Св. Климент Охридски"- гр. Кърджали, ДГ по изкуствата- гр. Хасково, ДГ №17 

"Иглика"- гр.Хасково, ДГ "Славейче"- гр. Хасково, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"- с Конуш, 

обл. Хасково, ДГ "Ежко-Бежко"- с.Пчелари- общ.Стамболово, ОУ "Хр.Ботев"- с. Хлябово, 

общ. Тополовград, ТХВП" Св.св Кирил и Методий"- гр.Момчилград, както и БУ "Хр. 

Ботев"- гр.Торент, Испания, ДГ "Славейче"- гр. Айтос, ДГ "В.Терешкова"- с. Ярджиловци, 

общ. Перник, ДГ №15 "Райна Княгиня"- с. Мещица, общ. Перник, ДГ "Чуден свят"- гр. 

Перник, ДГ №12 "Радост"- гр. Перник и Петя Енчева- учител, гр.Пловдив 

 

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май  
 

РИОСВ- Хасково организира Образователна кампания "Моята 

грижа за природата", в която бяха поканени да се включат 

всички училища, детски градини и природолюбители от 

региона със засаждане на дръвчета, поставяне на къщички за 

птици, почистване на терени и други инициативи с грижа за 

природата. Всички участници получиха грамоти, а 

инициативата събрала най-много харесвания беше отличена с 

награда. Най-активно се включиха: СУ "В.Левски"- гр. 

Хасково, ДГ по изкуствата- гр. Хасково, Обединени ученически общежития- гр.Хасково, 



Младежки център- Хасково, Спортно училище "Стефан Караджа"- гр.Хасково, ДГ "Ежко 

Бежко"- общ. Стамболово, ДГ "Звездичка"- с. Стамболово, ДГ “Ален мак”- гр.Харманли, ОУ 

"Св.Ив.Рилски"- гр.Хасково, както и ДГ "В.Терешкова"- с.Ярджиловци, ДГ15 "Райна 

Княгиня"- с.Мешица, общ.Перник, ДГ "Чуден свят"- гр.Перник и БУ "Хр.Ботев"- гр.Торент, 

Испания и Йоан Скерлев от Свиленград. 

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 
 

Обединени ученически общежития- Хасково, РИОСВ- Хасково 

и Младежки център организираха велопоход с маршрут от 

входа на парк „Кенана“ до яз. „Сивата вода“. Мажоретният 

състав към Младежкия център даде старт на инициативата с 

флашмоб. Регионалната екоинспеция осигури на участниците 

светлоотразителни жилетки, шапки и грамоти. Велопоходът 

няма състезателен характер и традиционно се организира всяка 

година през юни или септември.  

 

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 
 

РИОСВ- Хасково публикува информация за Европейската 

седмица на мобилността (16-22.09.2021г.) с покана за участие 

до общините, училищата и детските градини в региона. Тази 

година най-активно се включиха СУ "Л.Каравелов"- 

гр.Димитровград, СУ "Й.Йовков"- гр.Кърджали, ПГОД 

,,Евридика“ гр. Кърджали, ДГ "Ален мак"- гр.Харманли и ДГ 

18 "Осми март"- гр.Хасково, които организираха поредица от 

образователни инициативи, посветени на безопасното и 

здравословно придвижване! 

 

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 20-28 ноември 

 
По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 

(ЕСНО), за поредна година РИОСВ- Хасково организира 

онлайн инициатива „Коледна украса от отпадъчни 

материали“. Всички творби бяха публикувани в страницата на 

инспекцията под формата на виртуална изложба. Бяха 

връчени награда на публиката чрез гласуване и награда на 

РИОСВ- Хасково, всички участници получиха грамоти. В 

инициативата се включиха деца и ученици от …  

 

Годишни грамоти и награди „Приятел на природата 

 
За единасесета поредна година РИОСВ- Хасково отличи 10 

училища, детски градини и екоклубове с годишни грамоти и 

награди „Приятел на природата“ за активно участие в 

организираните през годината екоинициативи и за принос в 

опазването на околната среда и развитието на екологичното 

образование. За 2021г. отличените са: ПГДС "Цар Иван Асен 

II"- Хасково, Екоклуб към ПМГ "Акад. Боян Петканчин"-Хасково, ДГ № 18 "Осми март"- 

гр.Хасково, ДГ №3 "Зорница" - гр. Хасково, Обединени ученически общежития- Хасково, 

Клуб „Екоприятели“ към СУ "Васил Левски"- Хасково, ПГ по лека промишленост "Райна 



Княгиня"- гр. Хасково, Клуб "Туризъм и опазване на околната среда" към ПГ по туризъм 

"Ал. Паскалев"- гр.Хасково, ДГ “Звездичка”- с. Стамболово, обл. Хасково и Школа „Забавна 

екоработилница“ към ОП „Детски и младежки център“- Димитровград. Всички те получиха 

хранилки за птици, календари и информационно- образователни материали. 

 
През 2021г. са проведени 2 открити урока- онлайн с ученици от Хасково. Изработени са 3 

презентации и 4 клипа с екологична насоченост. Проведени са 10 информационни кампании 

и 11 екоинициативи. Организирани са 2 конкурса- онлайн по повод Деня на Земята и ЕСНО 

и 2 изложби- виртуални с творбите от конкурсите. В тези дейности са участвали около 750 

деца и ученици от над 30 училища и 20 детски градини от областите Хасково и Кърджали. 

Създадена е Фейсбук група за екологично образование „Приятели на природата“, 

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

околната среда. 
 

 


