
 

Екологични мероприятия – 2018 година 

 1 февруари Най-екологичният спорт: Стрелба с лък на лед - РИОСВ-Бургас награди участниците в 

Ледения празник на 1 февруари 2018 година. Зимната фиеста има за цел да популяризира и един от най-

екологичните спортове – стрелба с лък на лед. Томбола с награди очакваха всички, които се включиха в 

леденото състезание. 

 

 

 

 2-ри февруари – Световен ден на Влажните зони 

РИОСВ – Бургас награди участниците, които се включиха в конкурса за есе и рисунка по повод Световния ден 
на влажните зони на тема: „Талисман на екорезерват Бургаско езеро“, организиран от фондация „Виа 
Понтика“ и община Бургас. Събитието се състоя на 9 февруари от 14 часа, в аулата на Бургаски свободен 
университет. 



 



 Укритието за наблюдение на птици на Атанасовско езеро посрещна първите туристи 
 

Първите чуждестранни туристи посетиха Укритието за наблюдение на птици в Природен резерват 
„Атанасовко езеро“. Гостите са от Германия и пътуват с цел опознаване на влажните зони в България. 
Посетителите се насладиха на гледката към солниците и водоемите, в които се хранят различни видове 
птици. 
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовското езеро е място с международно значение за зимуващите 
водолюбиви птици. Всяка година то приютява ятата на белия ангъч, фиша, шилоопашата патица, зеленоглава 
патица, и къдроглавия пеликан. Срещат се още сива чапла, голяма бяла чапла, както и малък корморан. По 
бреговете притичват Кривоклюн брегобегач, Голям зеленоног водобегач, Малък горски водобегач, бойник и 
други птици от сем. дъждосвирци. Сред многочислените ята на зимуващите големи белочели гъски редовно 
се наблюдават сиви и червногуши гъски. Зимата езерото се оглася от красивата песен на големия свирец. 
Имаме удоволствието и да се наслаждаваме на редките гости за страната ни – розови фламинги, които 
предпочетоха да презимуват край езерото. 
Уникалното птиче богатство и красивата природа могат да превърнат бургаските влажни зони в интересни 
места за туризъм. Влажните зони са изключително богатство, което го има на много малко места в света и 
Бургас е един оазис на стотици видове птици, животни и растения.  

 
2316 хил. са туристите, посетили информационния центрър за 2017 г., за сравнение през същия период на 2016 
г. са 2281 броя.  
 
 



  
 

 РИОСВ – Бургас награди участниците в конкурса за Деня на водата – 22 март 

Учениците от трети клас от ОУ „Княз Борис I“, Бургас отпразнуваха Световния ден на водата – 22 март в 

залата на туристически комплекс „Аква Калиде“. Те представиха своите ръчно изработени еко дневници 

и детски плакати на тема: "В света на водата". Учениците отправиха послания в стихове за опазването на 

най-ценния ресурс – водата. Всички получиха грамоти и награди от екоинспекцията. (Съвместна 

инициатива с ЦПЛР – Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас – национален конкурс за 

рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот“ в три възрастови групи – 63 деца) 



 

Децата от група „Пчелички“ в ДГ „Славейче“, Айтос също се включиха в инициативата с изобретен от тях 
екоаквариум във фейсбук страницата на РИОСВ – Бургас. Те получиха награди за активното им участие и 
изобретателност за Деня на водата. (30 деца) 

https://www.facebook.com/riosvburgas/


 

Наградени бяха и участниците в националния ученически конкурс „Водата-извор на живот” в Морското 
казино в Бургас (30 деца). 



 

 

РИОСВ – Бургас е партньор на  Читалище „Изгрев Бургас“ и на Центъра за подкрепа на личностното 
развитие – Бургас в организирането и провеждането на регионални и национални ученически конкурси 
за рисунки и приложни изкуства по повод Световния ден на водата. 

Мотото на Световния ден на водата, тази година е „Отговорът е в природата“ и цели с 
природосъобразни решения да се предотвратят наводненията, засушаванията и замърсяването на 
водите чрез изграждане на „зелена инфраструктура“. Реални възможности за това са: свързване на 
реките със заливаемите площи, създаване и възстановяване на влажни зони, залесяване и 
възстановяване на гори, както и създаване на зелени пространства, които „поглъщат“ и съхраняват 
водата. 

  

 



 
  1 април – Международен ден на птиците 

Децата от група "Пчелички" от ДГ "Славейче" в град Айтос, почерпиха своите приятели с вкусни 
шишарки - песнопойците, които лете и зиме огласят двора на детската градина и приканват малки и 
големи да пазят птичия рай. 
 

 
 



 
 
 

 

 СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА 2018 

5 април 

Децата от група „Пчелички“ при ДГ „Славейче“ в град Айтос се включиха в инициативата „Седмицата на гората 

2018“. 

Малчуганите се запознаха с дърветата в двора на детската градина и научиха повече за гората чрез занимателни игри. 

Те обещаха да се грижат и пазят природата. 
 



 
 

Тази година мотото на седмицата на гората е „Децата и гората на България – за бъдещето на зелена Европа“ 
 

 
 
 

Ден на Земята – 22 април 

 На 17 април от 10 часа, децата от група „Таралежче“ в ДГ „Звездица Зорница“ – Бургас, 
отбелязаха празника със залесяване на брезички в двора на градината и интерактивни игри, 
заедно с батко Владимир от Сдружение „Зелена Странджа“ и експерти от РИОСВ. 

 



  
. 

 Същия ден от 14:30 часа, учениците от клуб „Екоработилница“ от СУ „Елин Пелин“ с. Руен, 
обсъдиха темите за биоразнообразието в Бургаски регион с експерти от Регионалната инспекция 
по околната среда и водите – Бургас и други гости. 



 

 



 

 



 
  На 20 април 

Първи Регионален ученически конкурс за есе, картичка с послание и презентации, съвместно с ПП 
„Странджа“ на тема: „Земята е за нас – ние сме за Земята“в 4 възрастови групи. Награждаване на 20 
април 2018 година в заседателна зала на РИОСВ-Бургас. 

По повод Деня на Земята, РИОСВ-Бургас организира за първа година Регионален ученически конкурс: „Земята 
е за нас – ние сме за Земята“, в който се включиха  в категориите: 

1. Художествени текстове – есе, приказка, импресия, стихове, гатанки - 53 участници. 

2. Картичка – създаване на поздравителна картичка с послание в електронен вариант или на хартиен носител 
- 184 участници. 

3. Мултимедия – създаване на клипове и презентации - 57 участници. 

Официалното връчване на грамотите и наградите на победителите се състоя на 20 април от 14,00 ч. в залата 
на инспекцията. 

Директорът на РИОСВ – Бургас, инж. Тонка Атанасова връчи грамоти и награди на победителите в 
регионалния конкурс „Земята е за нас – ние сме за Земята“ по повод 22 април – Деня на Земята. Основната цел 
на конкурса е да провокира интерес и предизвика детското творчество и въображение в темата за Земята. 
В първото издание на конкурса взеха участие деца и ученици от детски градини до ХІІ клас от цялата страна, в 
три категории: художествени текстове, поздравителни картички с послание и мултимедия с общ брой на 
творбите 350. Жури определи по категории най-добрите творби от постъпилите общо 232 рисунки, 62 
разказа, есета, стихотворения, гатанки и 56 мултимедии. 



 

Голямата награда - екскурзия до ПП "Странджа" и първо място в раздел „Мултимедия“ печелят: 

Иво Христов, Никола Попов, Мартин Генчев – IXз - ПГМЕЕ – Бургас, с учител: Даниела Русева за 
създаване на клип. 

 



В раздел картички се класираха: 

Първа възрастова група – детски градини 

ПЪРВО МЯСТО: група „Таралежче“ – ДГ „Звездица Зорница“ – гр. Бургас 

ВТОРО МЯСТО: Елица Митева, 6 г, група „Морска звездичка“, ДГ „Моряче“ – гр. Бургас , ръководител: Калина 
Илиева 

ТРЕТО МЯСТО: Емилия Димитрова Стаматова – 6 г, трета група „Делфинче“, ДГ „Брезичка“ – гр. Бургас, 
ръководител – Красияна Станкова 

  

Втора възрастова група: I – IV клас 

ПЪРВО МЯСТО: Йоана Георгиева Деянова – Iб клас, ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен, ръководител: Незабравка 
Кръстева 

ВТОРО МЯСТО: Ивет Василева Тодорлиева – IIIб клас, ОУ „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас, с ръководител: 
Радина Маслева 

ТРЕТО МЯСТО: Марина Станимирова Райкова – I клас, ЦПРЛ – гр. Бургас 

  

Трета възрастова група: V – VII клас 

ПЪРВО МЯСТО: Силвия Кирова – VIIг клас, ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас, кл. р-л: Анна Михайлова  

ВТОРО МЯСТО: Биляна Стоянова Демирева – VІІв клас ОУ „Васил Априлов“ – гр. Бургас, кл. р-л: Анна 
Михайлова 

ТРЕТО МЯСТО: Ганка Асенова Христова – 6 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Грозден, общ. Сунгурларе, 
ръководител: Пенка Тодорова 

ПООЩРЕНИЕ: Ивайла Христова – 5 клас - ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – гр. Бургас, 
ръководител: Свилен Генов 

  

Четвърта възрастова група: VIII –XII клас 



ПЪРВО МЯСТО: Ангелина Димитрова – XIа клас, НЕГ „Гьоте“, ръководител: Елза Панайотова 

ВТОРО МЯСТО: Бахар Саидова - IXа клас ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

ТРЕТО МЯСТО: Евгения Григориевна Бугрова, VIII клас, ЦПЛР – Бургас, ръководител: Трайкова 

 

 

В раздел Художествени текстове: 



Първа възрастова група – детски градини 

ПЪРВО МЯСТО – Вероника Дианова Роева – ДГ „Веселушко“ – гр. Бургас, ръководител: Катя Желязкова 

Стихотворение: „Майката Земя“ 

ВТОРО МЯСТО – Димитър Станков – 4а група „Пинокио“, ДГ „Моряче“ – гр. Бургас, ръководител: Румяна 
Вангелова 

Гатанка 

ТРЕТО МЯСТО - Мариса Мартинова – 4а група „Пинокио“, ДГ „Моряче“ – гр. Бургас, ръководител: Румяна 
Вангелова 

Чудната рекичка 

  

Втора възрастова група: I – IV клас 

ПЪРВО МЯСТО – Елена Кирязова – 3в клас, ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, кл. р-л: Цветелина Александрова 

Стихотворение: Земята е за нас 

ВТОРО МЯСТО – Стелияна Желязова – 4 кл, участник от ЛФ „Фантазия“ при НЧ „Хр. Ботев 1937“ – Бургас, р-л: 
Атанаска Желязова 

Що е то? 

ТРЕТО МЯСТО - Калоян Терзиев – 2а клас, ОУ „Георги Бенковски“ – гр. Бургас, кл. р-л: Лина Цветанова 

Гатанка за Земята 

  

Трета възрастова група: V – VII клас 

ПЪРВО МЯСТО – Мария Борисова – 7б клас, ОУ „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, ръководител: Йоана Маринова 

ВТОРО МЯСТО – Габриел Михайлов – 5а клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Горна Оряховица, р-л: 
Десислава Неделчева 

ТРЕТО МЯСТО – Полина Петкова – 7а клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат, р-л: Мариана Костова 



ПООЩРЕНИЕ: Стелиана Стоянова – 14 г, СУ „Христо Ботев“ – гр. Камено 

ПООЩРЕНИЕ: Красимир Антонов Сотиров – 5 клас, НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил, р-л: Антон 
Сотиров 

ПООЩРЕНИЕ: Виктор Антонов Сотиров – 6 клас, гр. Кюстендил, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с ръководител: 
Антон Сотиров 

  

Четвърта възрастова група: VIII –XII клас 

ПЪРВО МЯСТО – Станислава Стефанова – 11 клас, ПГ „Пейо Яворов“ – град Петрич, р-л: Здравка Трайкова 

ВТОРО МЯСТО – Шуле Басри – 10 б клас, СУ „Христо Ботев“ – гр. Айтос, р-л: Николина Мирчева 

ТРЕТО МЯСТО – Лорета Стефанова Терзиева – 12а клас, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Айтос, р-л: С. 
Терзиева 

ПООЩРЕНИЕ – Есра Бейрамова Ахмедова – 6 клас 

Онур Бюлент Шеит – 6 клас 

Ренай Садък Сами – 8 клас, 

Нехсат Сезгин Хасан – 10 клас 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград 

Всички останали участници получиха грамоти. 

 

 На 20 април, децата от група „Пчелички“ от детска градина „Славейче“ в град Айтос ни зарадваха като 
нарисуваха пано с лика на Земята и отправиха послание към всички нас: „Нека пазим планетата Земя“ 



 



 

 

 Национален маратон по четене – 2 – 28 април 
Националния маратон на четенето в Укритието за птици 
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, Българска фондация по биоразнообразие 
и Народно читалище „Изгрев – 1909“, Бургас организираха съвместна инициатива „Що за птица е това?“. 
Поводът е Националния маратон на четенето, който се провежда от 2 до 28 април. 
 
Второкласниците от СУ "Добри Чинтулов" четоха „щафетно“ приказката  на Владимир Сутеев "Що за 
птица е това?" и се забавляваха с гатанки.    
 
Експертите от РИОСВ и фондацията по Биоразнообразие представиха най-типичните обитателите на 
Атанасовското езеро и неговата история. С разходка по пътеката на саблеклюна и наблюдение с 
бинокли, завърши приказният ден, а децата научиха, че видовете птици в Атанасовското езерото са 333. 



 
Проявата е посветена на Международния ден на детската книга – 2 април и Международния ден на 
книгата и авторското право – 23 април. 

 



 
 
 
 18 май – Почистване на река Ропотамо  
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас организира традиционно почистване на 
река Ропотамо по повод 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие. Акцията се 
проведе на 18 май от 10 часа и в нея се включиха доброволци от VІІІ клас на ПГ по дървообработване 
„Георги Кондолов“ и студенти от катедра „Екология“ към ВУ „Проф. Асен Златаров“. 



 



 
Основната цел на акцията е да не забравяме къде всъщност отиват опаковките от ежедневните ни 
нужди. Изхвърлени извън кофите за боклук, а дори и в кофи за боклук, те попадат в реките и оттам в 
морето, което връща някои от тях обратно на брега. 
Участници – 50 учащи, 20 експерти 
 

22 май – Ден на Биоразнообразието и Натура 2000 (21 и 22 май)– По случай Европейския ден на 
мрежата Натура 2000 - 21 май, и Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май, днес в 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас се проведе среща с ученици от 



Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Левски“ – Бургас. Участваха експерти от отдел „Биологично 
разнообразие, защитени територии и защитени зони“ и гимназисти от клуб „Млад еколог“ в XІ клас. 

Младите еколози се запознаха с уникалното орнитологично богатство на езерото Вая, неговото 
растително разнообразие и режимите на опазване в него като част от мрежата „Натура 2000“. Предоставени 
бяха иформационни материали, включващи пътеводител на резерватите в териториалния обхват на 
екоинспекцията с информация и илюстрации на част от защитените видове в резерватите, както и карти с 
посетителски маршрути. 

Днес екоинспекцията в партньорство с читалище „Изгрев“ запозна млади природолюбители от ІІІ клас 
на СУ „Добри Чинтулов“ с биоразнообразието, птиците и техните местообитания в поддържан резерват 
„Атанасовско езеро“, което също е част от „Натура 2000“. Те посетиха укритието за наблюдение на птици към 
резервата, където наблюдаваха обитателите на езерото и колонии на гнездящи птици върху специално 
изградени за целта острови и диги. 

  
Участници: 30 броя 
 

 
 





 
 
 
 



 
 Карнавал на биоразнообразието/тема: „Любовта в природата“ – 28 май 

На 28 май 2018 г. експертите от РИОСВ-Бургас Мария Андреева и Милена Ярмова журираха и 
наградиха участниците в Карнавала на Биоразнобразието. 
За поредна година, лятна сцена „Охлюва“ събра изключително артистични и майсторски костюми от 
рециклирани материали и на растения и животни,срещащи се в България, а някои и представиха свои 
авторски творби, кратки сценки и танци. 
Благодарение на съвместните усилия на Българска фондация Биоразнообразие, Община Бургас и 
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, заедно с всички участници създадоха един 
цветен природозащитен празник, а за вкусната част се погрижиха приятелите от Победа АД, които също 
подкрепят Карнавала и осигуряват лакомства. 
Карнавалът се организира в рамките на проект „Солта на живота“ на БФБ, финансиран от програма LIFE+ на 
Европейския съюз на тема: „Любовта в природата“. 

 



 
 
 

 30 МАЙ РИОСВ-БУРГАС ЖУРИРА В КОНКУРСА МИСЛИ ЗЕЛЕНО 2018 

 

„Връзки с обществеността“ към РИОСВ-Бургас награди участниците на 2-ро място в конкурса „Мисли зелено“ 
2018, инициаран от „Кроношпан България“ ЕООД. 
 
Отличените проекти на най-креативните ученици и техните училища получават: 
1 награда, 5 000 лева – ОУ „ Александър Георгиев – Коджакафалията“ 



  
 
2 награда, 3 000 лева – СУ „Епископ Константин Преславски“ 
3 награда, 2 000 лева – НБУ „Михаил Лъкатник“ 
 
В тазгодишната инициатива по повод 5 юни, се включиха дванадесет училища от Бургас, които впечатлиха 
със своите зелени концепции, с посланието: „Бъдещето на Земята е в твои ръце“. 

 

 1 юни/5 юни - в ДГ „Звездица-Зорница“ – поставяне на къщички за птици, съвместно с „Младежки 

глас“ 

РИОСВ –Бургас отбеляза Деня на детето и околната среда 

На празника на детето, експерти от РИОСВ – Бургас, съвместно с национално сдружение „Младежки глас“, 

разказаха на малчуганите от ДГ „Звездица Зорница“ за птиците, обитатели на парковете в населените места и 

им показаха как се поставят къщички за птици. 



На гости на малките природолюбители бяха учениците от руската гимназия „Васил Левски“, които им 

поднесоха своя интерпретация на приказката за житената питка. Децата ги изненадаха с песни и стихчета, 

както и с любопитни въпроси за вредата от пластмасовите отпадъци в природата. 

Всички получиха награди и грамоти и с радост поеха отговорността да се грижат и пазят не само крилатите 

ни приятели, но и заобикалящата ни среда. Инициативата е посветена и на Деня на околната среда – 5 юни. 

  

Участници: 40 броя 

 9 юни – В Екологичен ден участваха експерти от РИОСВ и ученици 
 

В екологичен ден, проведен в местността Аркутино се включиха експертите от Регионалната инспекция по околната среда и 
водите в Бургас. В иницивата на „Обществения дарителски фонд – област Бургас“ на общината и Регионалния инспекторат по 
образованието се включиха ученици от Средното училище „Свети Кирил и Методий“. Участниците в събитието се разходиха до 
местността Вълчаново кале и гледаха филма „Магията на резерват Ропотамо“, който е една от първите защитени зони в 
България още от 1940 година.  
 



https://www.youtube.com/watch?v=tt-0reI2tN8 
 
Кампанията „Среща на поколенията“ се провежда за трета поредна година, а идеята е чрез различни дейности, доброволци – 
младежи и пенсионери, да обменят опит и научават нови неща едни от други чрез съвместните инициативи. 

 

 

 12 юни – Беседа на тема:“Да победим замърсяването с пластмаси” е призив за действие към всички нас, 

заедно да се справим с едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Темата приканва всички 

ни да се замислим как можем да променим ежедневието си, за да намалим вредите от замърсяването с 

пластмаси върху околната среда, дивата природа и нашето собствено здраве. 

С учениците от 8, 9 и 10 класове на ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас с директор Весела Иванова, се разгледа 

наболялата тема в последните години – а именно, как да намалим пластмасовите отпадъци в нашето 

ежедневие 

https://www.youtube.com/watch?v=tt-0reI2tN8


.  

 
Участници: 100 бр. 

 

 Природолюбители от детски лагер посетиха резерват Ропотамо – 3 юли 
 
Малки природолюбители от детски лагер днес посетиха резервата „Ропотамо“ заедно с експерти от 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас. 
Тридесетте деца от Сдружение „Слънчогледи” направиха оборка на залива „Св. Параскева”. Те участваха 

и в беседа от експерт по биоразнообразие и защитени територии към РИОСВ – Бургас за това как се опазват 
растенията и животните. 

Посещението от детския лагер е за втора година и има за цел природосъобразно възпитание.  



 



 
Участници: 30 броя 
 



 
38 години на ПР „Атанасовско езеро“ – 12 август 

 
На 10 август станахме солничари за един ден, мазахме се с лечебна кал, включихме се в ателиета 

„Мисли на криле“ – изработване на фигури с тел и хартия, „Сапуни със сол“- изработване на сапуни и 
забавления - Йога карти Лийла с демонстрация, Светлини около хората – фото-арт ателие на център АЛОС, 
видяхме изложби „Хале на солниците“, „Оранжево и синьо“ – рисуване с акварел и сол, „Солничките на 
живота“ – конкурс за стари и нови солници, „Пернати фотострации“ на студио Павилион (откриване), „Чайки“ 
– илюстрации на „ДАФНИ“ (откриване), слушахме музика, докоснахме се до едно специално място и станахме 
част от Приказката за солта, птиците, езерото и хората. 

По случай 38-ия рожден ден на резервата, участниците са насладиха още на играта: „Познаваш ли 
Атанасовско езеро? Открий, научи, спечели!“, разходка с влакчето на солта от Басейните с луга до 
„симБиотично“ и Халето и обратно, хамаци зона, участие в конкурс за видеоклип „Фестивал на солта“, базар на 
солта – сол и продукти със сол, авторски бижута, храна, напитки, сувенири и др., пъзел на Атанасовско езеро / 
Хале на солниците; Спортен триатлон със Зелена Странджа, Шоколад с морска сол – дегустация на „Гайо 
Шоколад“, Здравe от езерото – лекция на доц.Тепавичарова от ИОНХ при БАН, Мис и Мистър Солена кал – 
конкурс за най-атрактивен участник, Концерт на тъмно – с музикална изненада на Фестивала?; и Голяма 
торта по случай рождения ден на езерото със стопаните на резервата РИОСВ-Бургас. 

 



 
 
 
 
 

 „Да изчистим България заедно“ 

11 септември - Екипът на РИОСВ – Бургас, доброволци и деца почистиха ПР „Атанасовско езеро“ 

Служители от РИОСВ – Бургас, доброволци от Пловдивски университет, катедра „Екология“, читалище 
„Хр. Ботев 1937“ и деца почистиха днес района около укритието за наблюдение на птици към Поддържания 
резерват „Атанасовско езеро“ и Пътеката на Саблеклюна. В акцията участваха директорът на инспекцията 
инж. Тонка Атанасова, секретарят на читалището Катерина Гагева, художественият ръководител към 
школите на читалището – А. Желязова и експерти. Отпадъци от хартии, опаковки, дрехи, натрошени стъкла, 
слама и клони бяха събрани при акцията. 



 
Екипът на РИОСВ – Бургас призовава гражданите да пазят терените чисти, за да живеят в по-красива 

среда. 
Участници: 34 броя 
 

  
 
 
 

 
 16 – 22 септември – Европейска седмица на мобилността – съвместни мероприятия с ОДМВР-
Бургас, градини и училища. 

 
В седмицата на мобилността РИОСВ-Бургас проведе открит урок 
 



 
Група „Таралежче“ от градина „Звездица-Зорница“, „Пътна полиция“ и РИОСВ-Бургас 

 
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, съвместно със сектор „Пътна полиция“ 

към ОДМВР проведоха открит урок по безопасно придвижване в градска среда. Деца от ДГ „Звездица-
Зорница“, читалище „Христо Ботев – 1937“ и второкласници от ОУ „Христо Ботев“ пресичаха пътното платно с 
придружители и раздадоха на шофьорите листовки и светлоотразителни ключодържатели. На финала децата 
„подредиха“ изложба от рисунки на асфалта. 

 



 
Читалище „Христо Ботев – 1937“ Бургас, кв. „Победа“  



 
Стелияна Желязова - 10 години, от ЛФ "Фантазия", ученичка от СУ "Добри Чинтулов" – Бургас 

 



 
Рисунки от школите към читалище „Хр. Ботев – 1937“ 



 
 
С мотото „Комбинирай, движи се!“, събитията по повод Европейската седмица на мобилността целят 

стимулиране на екологосъобразни модели на придвижване и грижа за околната среда. 

Участници: 30 деца + 90 ученици = 120  

 

 23 октомври -  Световният ден за мониторинг на водата беше отбелязан по време на втората 
обучителна сесия по проект „More care“  



 
 Приключи първият етап по почистването на канала „Вая“. С помощта на тежка техника 375м от съоръжението са с 

напълно осигурена проходимост. Каналът, който в последните години многократно беше причина за наводнения, не е 
почистван от 1986 г. Битови отпадъци, автомобилни гуми, пластмасови шишета, метални отпадъци, камъни са част от всичко, 
което беше извадено от водите през изминалите месеци. 

  
 Дейностите по почистване са част от проект, който Областна администрация Бургас изпълнява по европейски проект. 

До него се стигна след сигнали на граждани до областния управител Вълчо Чолаков, който от своя страна се ангажира да намери 
дългосрочно решение за продължаващия над 20 години проблем с преливащите водите на канала. 

   
 Заедно с почистването на съоръжението в проекта „More care“ са заложени и съпътстващи дейности. От 17 до 19 

октомври 2018 в гр. Енез , Турция се проведе тридневно обучение по време на което бяха представени резултатите от проучване 
на качеството на водите в езерата Вая- Бургас и Гала- Енез, обсъдена и приета беше  методология за оценка на екосистемните 
услуги двете езера, както и концепция на модел за съвместни екосистемни услуги във Вая и Гала. Според експертите прогнозите 
за подобряване на състоянието на водите в езерото Вая след извършеното почистване на канала Вая са оптимистични. 
Почистването вече оказва благоприятно влияние по отношение нормализиране на хидроложкия режим на езерото и 
подобряване състоянието на биологичното разнообразие. Групата от България беше водена от зам. областния управител 
Владимир Крумов и включваше представители на общини, държавни институции по опазване на околната среда водите и 
биологичното разнообразие в т.ч. от РИОСВ, Морска администрация, ИАРА, екологични неправителствени организации 
отчетоха подобряване на цялостния капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера Вая в област 
Бургас, България и Гала в област Енез, Турция в резултат на паралелни структурирани анализи, изследвания на екологичните 



условия на водите и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на 
екосистемните услуги. 

  
 Обучителната сесия в гр. Енез е втора по ред. През месец октомври 2017 година експерти от двете съседни държави се 

срещнаха в Бургас, където тема на събитието беше по опазване на околната среда и консервация на хабитати и биоразнообразие 
– езеро „Вая“ Бургас, България и езеро „Гала“ Енез, Турция. 

  
 Почистването и поддържането на чистотата на водите е от изключително значение за опазване на богатото биологично 

разнообразие в езерата Вая и Гала, които са част от Виа Понтика- един от най-важните пътища за миграция и гнездене на 
птиците. 

  
 Проект „Мерки за съхраняване и възстановяване на природното богатство в Бургас и Енез“ /MORE CARE/ e финансиран 

по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП «България- Турция 2014-2020» и се изпълнява от Областна 
администрация Бургас като водещ партньор и Каймакамство Енез, Турция. 

   

 30 – 31 октомври – Международен ден на Черно море 

 

Международният ден на Черно море беше отбелязан съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ и Община Бургас. 

- РИОСВ-Бургас организира 7 мероприятия  
 

1. В залата на Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ в  Бургас, регионалната екоинспекция награди победителите в 

третия национален конкурс „Моята невероятна лятна ваканция“. Отличени бяха 18 рисунки с екологична насоченост.- 18 

наградени от РИОСВ-Бургас 

 



 
 



 
 

2.  Възпитаници на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в  Свети Влас участваха във викторина  за Черно море. Ученици от V, 

VI и VII клас, които се представиха отлично получиха грамоти и предметни награди, осигурени от екоинспекцията – 70 участници 



 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Свети Влас 

 

3. В Културния център „Морско казино“ в Бургас бяха наградени изявилите се в Националния ученически конкурс 

„Морето не е за една ваканция”. 320 рисунки, 17 компютърни рисунки и 135 фотографии, на млади творци от цялата страна, си 

оспорваха място в тазгодишното издание на конкурса. Проф. Севдалина Турманова, заместник областен управител, Руска 

Бояджиева, заместник-кмет на Бургас и Десислава Консулова, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ връчиха 

заслужените награди на участниците. – 15 наградени от РИОСВ-Бургас 

4. В детска градина „Звездица-Зорница“ в Бургас малчуганите от група „Моряче“ се насладиха на куклен спектакъл за 

рибката и морето,  - 20 деца 



  
група „Моряче“ 
 
5. а децата от група „Слънце“ пяха и танцуваха за морето – 30 деца 
 



 
група „Слънце“ 
 

6. група „Пчелички“ от ДГ „Славейче“ в град Айтос рисуваха морските обитатели и направиха изложба в детската градина. – 30 

деца 

7. Ученици от ОУ „Христо Ботев“ – кв. Победа научиха за Международния ден на Черно море в презентация, подготвена от 

Читалище „Хр. Ботев – 1937“ – Бургас – 20 деца 
 

Участници: 203 

 

 Деца от Бургас научиха какво е компостиране  - 12 ноември 



 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас проведе открит урок, с идеята най-

малките жители на града да научат какво е това домашно компостиране. Експертите запознаха децата с 

възможностите за правилно извърляне на отпадъците от плодове и зеленчуци и намаляване на 

боклуците от опаковки. Домакин на екологичния урок беше детска градина „Звездица Зорница“. С 

ентусиазъм и любопитство децата научиха подробности за процеса. Те задаваха въпроси и нямаха 

търпения да разкажат на родителите си за новите познания. Инициативата е в рамките на кампанията 

„Европейска седмица за намаляване на отпадъците“. Нейната цел е да популяризира идеята за 

генериране на но-малко отпадъци, като в процеса се включат участници от Европа и извън нея, хора от 

бизнеса, учебни заведения и широката общественост. 

Участници: 30 

 

 11 декември – Ден на Планините – Информационно-образователни съобщения за деня на планините, с 
основната идея да се насочи вниманието на хората към това колко са важни те за живота на планетата, както и 
да се предприемат инициативи за опазването и положителната им промяна. 

 
Проведени са: 27 образователни кампании с общ брой участници – 2 928 


