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Проведени информационно- образователни дейности, празници на природата, 

екоинициативи и кампании през 2018г. 
 

 

Световен ден на влажните зони- 2 февруари 

 

Информационно-образователните дейности на РИОСВ- 

Хасково стартираха през януари с открит урок с 

първокласници в ОУ "Св.Кл.Охридски"- Хасково, по време 

на който Владимир Трифонов- експерт по биоразнообразие 

в РИОСВ- Хасково показа на децата презентация с 

характерни за региона защитени видове животни и 

растения. Срещата продължи с беседа, как хората могат да 

се грижат и опазват природата. За всички деца бяха 

предвидени малки подаръци (екохимикали, 

светлоотразителни гривнички и календари) от Регионалната екоинспекция. 

 

Регионалната екоинспекция предварително изпрати до всички 

училища и детски градини в региона информационно- 

образователни материали, брошури  и презентация за Деня на 

влажните зони. Най-активно в отбелязването на екологчния 

празник се включиха децата от групите "Здравец", "Смърфове", 

"Мики Маус" и "Мечо Пух" към ДГ „Пролет“- Харманли, които 

организираха образователни инициативи- наблюдение на река 

Харманлийска, тематично занимание с презентация и 

обучаваща ситуация за значението на влажните зони.  

 

Световен ден водата- 22 март 

 

По повод Световния ден на водата РИОСВ- Хасково проведе 

открит урок с ученици от Обединени ученически общежития 

с тематична презентация и беседа. Експертът по опазване на 

водите Стоян Литов изнесе пред младите природолюбители 

интерсни факти, свързани с тазгодишната тема на 

кампанията „Отговорът е в природата“ и насочи мисленето 

им към личен принос в опазването на природния дар. Урокът 

продължи с викторина и малки награди. 

 

ДГ №15 „Слънце“- Хасково се проведе екопразник- 

състезание "Водата извор на живот“- съвместна инициатива с 

Регионалната екоинспекция по време на който наши експерти 

бяха гости и членове на жури в познавателно състезание 

между подготвителните групи. За своите знания децата 

получиха енциклопедия за природата, информационни 

материали и грамота. В много училища и детски градини в 



региона се проведоха образователни инициативи по темата, като най- активно се включиха 

ДГ „Слънце“- Хасково, ДГ "Зорница"- Хасково , ДГ „Пролет“- Харманли, СУ „Й.Йовков“- 

Кърджали и ОУ „Св.св.Кирил и Методий“- Димитровград .  

 

Международен ден на Земята- 22 април 

 

По повод Деня на Земята, РИОСВ- Хасково организира 

Регионален ученически фотоконкурс на тема „Аз снимам 

природата“, в който се включиха 100 ученика от 30 

училища със 175 творби. Официалното връчване на 

грамотите и наградите на победителите се състоя на 20 

април в залата на инспекцията, където беше организирана 

малка изложба с творбите на победителите, а на видео 

стена беше показана презентация с всички участващи в 

конкурса фотографии и техните послания за опазване на планетата. Конкурсът се провежда 

за осма поредна година по повод Деня на Земята и цели чрез творчеството си 

подрастващите да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване. 

 

Екологичният празник продължи в залата на Младежки 

център- Хасково с екоспектакъл- състезание „Земята- 

наша къщурка зелена“ с участието на децата от 

подготвителните групи към ДГ „Звънче“, съвместна 

инициатива с РИОСВ- Хасково. Член на журито беше 

Мариана Йорданова- експерт в Регионалната 

екоинспекция. За своите завидни знания децата получиха 

грамота, енциклопедия за природата и информационно- 

образователни материали. Децата представиха още богата 

програма с песни и танци за природата. Съвместната инициатива между детската градина и 

екоинспекцията се провежда за трета година и е насочена към повишаване на екологичната 

култура на децата от предучилищна възраст. 

 

Община Кърджали организира от 10 до 20 април 

традиционните Дни на Земята, с поредица от инициативи 

по почистване и озеленяване на терени, изложби, 

състезания, конференция и концерт. В много училища и 

детски градини в региона също се проведоха различни 

екоинициативи, насочени към опазване на местната 

природата: почистване и озеленяване на терени, открити 

уроци, изложби и др. Най-активно в отбелязването на 

Деня на Земята се включиха детските градини "Звездица“, 

"Звънче" и "Роза" в гр. Димитровград, "Детски свят" и "Пролет" в Харманли, училищата 

"Св.св.Кирил и Методий" в Димитровград, "Св.Кл.Охридски" в Симеоновград, "Хр.Ботев" в 

с.Силен, общ.Стамболово и др. 

 

25 години Конвенция за биологично разнообразие.  

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май.  

Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000- 21 май. 

 Световен ден на пчелите- 20 май. 

 

Събитията стартираха със създаване на Младежки екоклуб „Приятели на природата“ към 

РИОСВ- Хасково за ученици и студенти с интерес към екологията, опазването на околната 

среда и доброволчеството. Гост на събитието беше Живко Желев- биолог и ръководител на 

екоклуба към ОУО- Хасково. 



Кампанията по отбелязване на екологичните празници 

продължи с поредица от информационно-образователни 

инициативи: Пред ученици от Хасково бяха проведени 

открит урок  с презентация за защитените територии в 

региона и беседа на тема „Ролята на пчелите за опазване 

на биологичното разнообразие". На 21 и 22 май в 

инспекцията се проведоха и информационни дни за 

мрежата Натура 2000. Посетителите имаха възможност да 

разгледат Червената книга на България, фотографии и 

информационно-образователни материали, както и да получат информация.   

 

В залата на РИОСВ- Хасково беше организирана 

фотоизложба  с фотографии на Владимир Трифонов- 

експерт по биоразнообразие, правени по време на 

мониторинги и проверки, показващи защитени територии, 

растителни и животински видове в региона. Изложбата 

беше на разположение на желаещите да я разгледат от 

20.05 до 20.06. 

 

Световен ден на околната среда- 5 юни 

 

Младежкият екоклуб към РИОСВ- Хасково посади три 

дръвчета в двора на ДГ „Звънче“- Хасково, с което 

стартира своите доброволчески дейности за опазване на 

природата. Децата също се включиха в засаждането и 

поливането на дръвчетата и обещаха да се грижат за тях. 

Екопразникът продължи с богата програма от пенси и 

танци за природата. Съвместните образователни дейности 

между детската градина и екоинспекцията датират от 

няколко години. 

 

РИОСВ се включи и в инициативата на Младежки център- 

Хасково „Забавно лято“, в рамките на която две групи от 

над 80 деца посетиха инспекцията и се запознаха с 

работата на експертите, след което изледаха презентация 

„Какво да направим, ако намерим бедстващо животно или 

птица“, също така участваха в екоигри и викторина с 

малки награди, по време на които получиха нови знания за 

опазването на природата. 

 

Инициатива „Да изчистим България заедно!“- 15 септември 

 

РИОСВ- Хасково даде символичен старт на  кампанията 

„Да изчистим България заедно“ с фотоизложба, 

показваща интересни моменти от инициативата в 

региона в периода 2011-2017 г. Фотоизложба под 

надслов „Чудото Земя“, посветена на кампанията беше 

организирана и в Кърджали.  В нея бяха представени 

фотоси на младите фотографи от фотоклуб „От черно до 

бяло“ към ОДК- Кърджали с рък. Антония Грозева.   

 

 

 



Служителите на РИОСВ- Хасково се включиха в 

инициативата „Да изчистим България заедно” с 

почистване на защитени територии в района на връх 

Аида (ЗМ „Аида”, ПЗ „Огледна скала” и ПЗ „Находище 

на момина сълза и божур”) край Хасковски Минерални 

бани. В деня на почистването в РИОСВ- Хасково имаше 

дежурен експерт по управление на отпадъците. В 

инициативата се включиха всички общини от областите 

Хасково и Кърджали. В деня на кампанията в 

Регионалната екоинспекция имаше дежурен експерт, 

който ообщаваше резултатите и при необходимост отговаряше на граждани.     

 

В инициативата участваха и младежите от екоклуб 

„Приятели на природата“ към РИОСВ– Хасково. 

Доброволецът Стефан Айвазов организира група от 

около 20 души, които почистиха замърсен терен във 

вилната зона край кв. "Орфей" в Хасково. За своята 

активна дейност по време на кампанията, той получи 

грамота от РИОСВ и удостоверение за успешно 

завършена стажантска програма от bTV Media. 

 

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 

 

Община Хасково, Младежкият център и РИОСВ 

организираха на 19.09 велопоход в парк Кенана, който 

стартира с танци и игри на открито. След 

велообиколката в която се включиха над 50 

велосипедисти на вързраст от 5 до 50г. възраст, на 

всички участници бяха раздадени екошапки, ранички и 

светлоотразителни гривни. В итнициативата активно се 

включиха екоклубовете към РИОСВ и ОУО- Хасково. 

 

Община Ивайловград и РИОСВ- Хасково организираха 

на 21.09 веломаратон, който стартира от сградата 

наОбщината до кръговото движение преди входа на 

града. Голямата награда градски велосипед беше 

осигурена от Община Ивайловград, а подгласниците на 

победителя получиха грамоти и награди от Регионалната 

екоинспекция. Най-активно в отбелязването на ЕСМ се 

включиха общините Ивайловград, Хасково, Свиленград 

и Димитровград, също така СУ „Хр.Ботев“ и ДГ 

„Ивайловград“ в Ивайловград, ОУ „П.Славейков“- Димитровград и ПГДС- Хасково. 

 

Час по гражданско образование в РИОСВ- Хасково 

 

Час по гражданско образование в Регионалната 

екоинспекция се проведе на 23.10 с ученици от 12 клас 

от СУ „Св.Кл.Охридски“- Хасково, както и с ученици от 

екоклубовете към ОУО и РИОСВ. На учениците беше 

показана презентация за дейностите и същността на 

работа в институцията, след което разгледаха Червената 

книга на България. Срещата продължи с въпроси и 

отговори, представляващи интерес за младежите. 

 



Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 17- 25 ноември 

 

РИОСВ- Хасково организира инициатива „Нов живот за 

отпадъците“ по време на която деца и ученици от Хасково 

и региона изработиха от отпадъчни материали сувенири, 

предмети за бита и коледни играчки, с които беще 

открита благжотворителна изложба. С над 100 творби в 

инициативата се включиха ДГ №21- Община Хасково, 

Обединени ученически общежития- Хасково, СУ "Васил 

Левски"- Хасково, НУ "Захари Стоянов"- Любимец, ОУ 

"Хр. Ботев"- с. Д.Ботево, общ. Стамболово, ДГ №18- 

Хасково, ПГДС "Цар Иван Асен ІІ"- Хасково, СУ "Св. П. Хилендарски"- Хасково, ОУ "Св. 

Кл. Охридски"– Хасково и Екоклуб "Приятели на природата" към РИОСВ - Хасково. 

Всички те получиха грамоти от Регионалната екоинспекция. Инициативата нямаше 

конкурсен характер, а предметите бяха ползвани с благотворителни цели за кампанията в 

помощ за лечението на дете от Хасково и за традиционния, коледен, благотворителен базар, 

организиран от Областна администрация. С поредица от инициативи, активно в 

отбелязването на ЕСНО се включиха ДГ №15- Хасково и „Екоресурс Харманли“. 

 

Годишни грамоти и награди „Приятели на природата“ 

 

За осма поредна година РИОСВ- Хасково отличи 10 

училища, детски градини, общини и доброволци през 

годината,  най-активно участвали в организираните през 

годината екоинициативи. За сво япринос в опазването на 

околната среда те получиха грамоти „Приятел на 

природата“ и предметни подаръци. Отличените за 2018г. 

са: Община Ивайловград, СУ "Хр.Ботев"- Ивайловгград, 

ОУ "Хр.Ботев"- с.Силен, общ.Стамболово, НУ "Захари 

Стоянов"- Любимец, ДГ "Детски свят"- Харманли, ДГ 

№18 "8-ми март"- Хасково, СУ "Св.П.Хилендарски"- Хасково, ОУ „Св.Кл.Охридски“- 

Кърджали, Елена Нанкова- природозащитник  и  Стефан Айвазов- доброволец от Хасково. 

 

Календарната година завърши с онлайн игра за занещи природолюбители, която се 

организира във Фейсбук страницата „Приятели на годината“, като с томбола беше изтеглен 

и награден един от отговорилите на всички въпроси.  

 

Младежки екоклуб „Приятели на природата“ 

 

Тази година към РИОСВ- Хасково бе създаден младежки 

екоклуб „Приятели на природата“, предназначен за 

ученици и студенти с интерес към екологията, опазването 

на околната среда и доброволчеството. Своите дейности 

младите природолюбители стартираха на Международния 

ден на биологичното разнообразие- 22 май с презентация 

и фотоизложба за защитените територии в региона. По 

повод Деня на околната среда- 5 юни посадиха 3 дръвчета 

в ДГ "Звънче"- Хасково. А по време на инициативата 

"Забавно лято“ взеха активно участие в провеждането на екоигрите с малките участници. 

Доброволците помогнаха при подреждането и откриването на фотоизложбата, посветена на 

инициативата "Да изчистим България заедно". Също така участваха в инициативата на 15.09 

с почистване на замърсен терен във вилната зона в кв. "Орфей". Представители от екоклуба 

участваха и в инициативата "Стара хартия за нови книги", която се проведе на 15.09 в 

Хасково. Момчетата от екоклуба взеха участие във велопохода, посветен на Европейската 



седмица на мобилността на 19.09 в парк "Кенана" край Хасково. Помогнаха и в раздаването 

на осигурените от Екоинспекцията малки подаръци на участниците. Младите хора активно 

се включиха и в инициативата „Нов живот за отпадъците“ по повод ЕСНО с изработване на 

сувенири от отпадъчни материали, подреждане и откриване на 

благотворителната изложбата в помощ за лечението на дете.   

Доброволецът Стефан Айвазов от екоклуба, тази година беше 

отличен с националния приз „Доброволец на годината“ в раздел 

„Околна среда“ на Фондация „Астика“  и с 5 грамоти и отличия за 

активно участие в различни екоинициативи на регионално и 

национално ниво. 

 

В заключение: През 2018 година информационно- образователната дейност на РИОСВ– 

Хасково работи в посока популяризиране контролната дейност на инспекцията сред 

обществеността чрез регионалните медии и повишаване екологичната култура на 

подрастващите чрез подходящи екоинициативи. През годината са дадени 37 интервюта,  

подготвени са 58 прессъобщения до медиите. Изработени са 7 презентации с екологична 

насоченост. Проведени са 4 открити урока с ученици от Хасково, 12 информационни 

кампании и 13 екоинициативи. Организирани са 1 конкурс и 4 изложби. Информационно- 

образователният център е посетен от над 290 души. Отговорено е на всички запитвания от 

страна на граждани и медии. Отбелязани са всички празници на природата с подходящи 

инициативи в които са взели участие около 700 деца и ученици от над 35 училища и 10 

детски градини в региона. Актуална информация за дейността на Регионалната 

екоинспекция редовно се публикува на сайта haskovo.riosv.com и Фейсбук страницата за 

информационно-образователни дейности „Приятели на природата“. Сайтът на инспекцията е 

посетен през годината над 15 000 пъти. 

 

 


