
Екологични мероприятия – 2020 година 

2-ри февруари – Световен ден на влажните зони 

1. Мартенски конкурс за изработване на мартеница или снимка на тема: „Водното богаство около 
нас“. В надпреварата се включиха детска градина, школа по изобразително изкуство и четири училища 
за изработване на мартеница и фотоснимка от рециклируеми отпадъци. 

 

2. Съвместна инициатива на Фондация "Виа Понтика", Община и РИОСВ Бургас на тема „Влажни 
зони и биологично разнообразие“ се проведоха под патронажа на зам. кмета по образование, 
здравеопазване и социални дейности Йорданка Ананиева с информационен "Екопауър" ден. Над 50 
души - ученици, преподаватели, родители, представители на неправителствени организации и 
институции взеха участие във форума. Събитието бе посветено на темата "Супергерои в опазване на 
влажните зони и околната среда", като подрастващите имаха възможност да представят творби за 
комикс конкурс с екологична насоченост, да изслушат лекции за богатството на животинския и 



растителен свят във влажните зони на Бургаски регион, да споделят впечатления и идеи за опазването 
на околната среда. Експерти, преподаватели и заинтересовани групи представиха и защитиха 
посланието, че всеки може да е герой на деня в споделена грижа за природата, биоразнообразието и 
влажните зони. С иновативен похват, лекторите проведоха обученията на гостите - "супергерои“ в 
опазване на влажните зони и и околната среда, като увлекателно разказаха на участниците за 
значението на влажните зони и биоразнообразието. Децата от екоклуб "Капитан Планета" към ОУ "А. Г. 
Коджакафалията" представиха проект на игра-мобилно приложение за мигриращи птици, което 
разработват съвместно с Фондация "Виа Понтика" и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен 
туризъм "Вая". РИОСВ Бургас отличи няколко творби с нестандартни награди.  

 
 

3. Международен ден на водата – 22 март - Съвместна инициатива с Министерство на образованието и науката, 
РУО- Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие –
Бургас в национален конкурс на тема „Водата-извор на живот 2020“ в 2 раздела – рисунка/приложно изкуство и 
фотография. В над 100 фотографии, 500 рисунки и 70 приложни работи младите художници, приложници и 
фотографи отразиха своето виждане за въздействието на водата върху природата и човека. Победителите 
получиха по куриер своите награди. 

https://www.odk-burgas.com/bg/content/13-nacionalen-konkurs-vodata-izvor-na-zhivot-priklyuchi 

 
4. Международен ден на Земята – 22 април - По повод Денят на Земята - 22 април, Регионалната инспекция по 
околната среда и водите-Бургас организира конкурс за изработване на картичка, на тема „Земята през очите на децата”.  

В конкурса взеха участие 47 творби на деца и ученици от ДГ “Славейче” - гр. Айтос, Център-семеен тип за деца с 

увреждания, Арт-клуб “Патиланци” към читалище “Пробуда 1929”-с. Равнец, Любителска формация “Фантазия” към 

https://www.odk-burgas.com/bg/content/13-nacionalen-konkurs-vodata-izvor-na-zhivot-priklyuchi


читалище “Христо Ботев 1937” -Бургас, СУ “Елин Пелин” - с. Вресово, СУ “Елин Пелин” - с. Руен, СУ “Елин Пелин” -

 с. Ясеново, от град Бургас - НБУ “Михаил Лъкатник”, ОУ “Антон Страшимиров”, ОУ “Пейо Яворов”, СУ “Петко 

Росен”. Всички класирани участници ще получат грамоти и еконагради. 

Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради епидемията от коронавирус. Но дори 

оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме 

в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната! 

Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е 

Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие. Изменението на климата 

е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които 

правят света ни обитаем. 

 
Наградени участници: 

- 1-4 клас 

Първо място: Валери Пехливанов 9 г, 3 клас - ОУ “Антон Страшимиров”,  “Шипоопашата костенурка” с 

кл. р-л Мариана Славова 

Второ място: Виктория Даниелова 9 г, 3 клас - ОУ “Антон Страшимиров”,  “Къщичка за птици” с кл. р-л 

Мариана Славова 

Трето място: Александър Колев 10 г,  СУ “Петко Росен” 

- 5-7 клас 

Първо място: Денислав Михов - 11 г, 5б кл - ОУ “Пейо Яворов” - Бургас 

Второ място: Зоя Христова - 13 г, НЧ “Хр. Ботев” - Бургас - делфин 

Трето място: Даная Василева - 11 г, с. Равнец, арт-клуб “Патиланци” - читалище “Пробуда” 

-  8-12 клас 

Първа награда -  Шамиле Неджметин, 15 г , СУ “Елин Пелин” - с. Вресово 



 
***Тази година, конкурсът беше предназначен само за ученици, но заради старанието и хубавите 

картички, както и настроението което ни създадоха децата от детска градина "Славейче", подготвителна група 

"Пчелички" в гр. Айтос, даваме две поощрителни награди на - 1. Ерай Хюсеин и на 2. Хасан Мехмедали 

 

5. 23 април – Световен ден на книгата и авторското право – Национален ученически конкурс на тема 

”Хвърчащо казано” за стихотворение, разказ, приказка и есе, посветен на 100 годишнината от рождението на 

Валери Петров, съвместна инициатива с община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев 1937“-Бургас. На 24 

май бяха оценени 57 творби от 12 града (Ахелой, Бургас, Бяла, Варна, Каварна, Карнобат, Несебър, Пловдив, 

София, Стара Загора, Челопеч), а наградените участници получиха в Денят на детето грамоти и предметни 

награди. 

 
 

5 юни – Денят на ОС – Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас отбеляза Денят на ОС с 

малчуганите от група „Моряче“ в детска градина „Звездица Зорница“ със засаждане на подправки в биоградинката на детското 

заведение. 

 



  
 

Учениците от 3в клас с класен р-л Мариана Славова от ОУ „Антон Страшимиров“ се включиха в инициативата дистанционно с 

постерна сесия на защитени растения и животни – Виж.  

С електронната книжка „Красотите на Странджа, погледнати през моя балкон“, Станимира Михайлова от същия клас, ни 

изненада за Деня на еколога - Виж 

Екоинспекцията поощри бъдещите еколози с образователни екоигри, плакати със защитени видове животни, растения и грамоти. 

Същият ден ще стартира мобилна изложба „Бургас в унисон с природата“, организиран от Читалище „Изгрев 1909“, 
Община Бургас и партньори в рамките на „Изгрев парк фест 3 – 2020 Европейска година на зелените градове“ 

 
Тази година, темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието –призив за действия, борба с ускоряващата се 

загуба на видове и разрушаването на природата. Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни 

„изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим 

връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature. Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със 

своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за 

възстановяване на връзката между хората и природата. Нека се обединим в името на природата! 

https://sway.office.com/TZ0oOmZeIxBVmumX?ref=Link&fbclid=IwAR0ACXYRKXsdO0Vqde-KID-4u_PwX5UvTboGsziMd8UThIIesnJfZqCrw6E
https://read.bookcreator.com/uZMZZhbijoTTglL5cghXUkfuV0e2/hGvVrnN5QACHT5ulXmYUwg?fbclid=IwAR3lepda6VRx7OUBhVONCNJuFzmz4OxPUflxSQ-SW6R8Zof-3XayFcpdGNo


 

12 юни - РИОСВ Бургас награди ученичка в екологична конференция 

 

Милена Ярмова - главен експерт по „Биоразнообразие“ в Регионална инспекция по околната среда и 

водите (РИОСВ) - Бургас, награди участничката Цветелина Станева от Професионална гимназия по химични 

технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ за доклад на тема „Електромобилите срещу петролната зависимост“ 

в национална екологична конференция – „Да мислим екологично за бъдещето“ 2020. 

 

 



Конференцията е организирана за 4-та поредна година от катедра „Екология и опазване на 

околната среда“, към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 

24 юли – почистване на „Атанасовко езеро“ по инициатива на Областва управа. 

 
 

Септември 

 над 60 деца от 5 рисувателни школи и бургаски читалища се включиха в пленер и беседа „По 

пътеката на саблеклюна 2020“ на открито край Атанасовско езеро, по повод 40 години Поддържан резерват 

"Атанасовско езеро". Инициативата е за втора поредна година, съвместно с Община Бургас и Народно читалище 

„Христо Ботев – 1937“-Бургас. 

 



 по повод 16 – 22 септември – Седмицата без автомобили, РИОСВ-Бургас организира онлайн-игра 

в страницата във facebook, да се изпрати инициатива с алтернативен начин за придвижване – ходене пеша и 

колоездене. В предизвикателството се включиха децата от читалище „Христо Ботев“ в град Бургас. 

  

 
 

31 октомври – Ден на Черно море 

Децата от група "Моряче" се запознаха с обитателите на морето, подредиха пано на морска 

тематика и изработиха рибки от стари CD-та. 



 
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас отбеляза Международния ден на 

Черно море 31ви октомври, в съвместна инициатива с Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев“.  

Конкурсът „Моята невероятна лятна ваканция“ за рисунка и приложно творчество се проведе за пета поредна 

година в четири възрастови групи. В него взеха участие над 450 творби. Бяха наградени 57 участници от 31 населени 

места - с. Дебелт/община Средец, Павликени, Плевен, София, Червен бряг, Хасково, с. Лесново/община Елин Пелин, 

Перник, Пловдив, Велико Търново, Търговище, Тутракан, Габрово, Русе, с. Биркова/община Велинград, Средец, 

Сливен, Русе, с. Руен, гр. Елин Пелин, Петрич, Несебър, Варна, Шумен, Враца, Попово, Бяла/община Варна, Ловеч, 

Каварна, Руен, Бургас.  

 



 

2-ри Национален конкурс - „Моите приятели - животните“ за рисунка и приложно творчество 
в три възрастови групи. В него взеха участие над 550 творби от 22 населени места в страната. Отличените 60 
творби са на участници от Бургас, Варна, Габрово, Дряново, с. Дебелт (община Средец), Дупница, Кърджали, 
Малко Търново, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, с. Ръжена (община Казанлък), Свети влас, с. Самуил 
(община Разград), Сливен, Свищов, София, Тутракан, Търговище, Червен бряг, Шумен. Съвместна инициатива 
с Община Бургас, Народно читалище „Христо Ботев“ и Рисувалня „Елфина“ проведоха конкурс за животните и 
тяхната среда на живот. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 броя инициативи: 

1. - 2-ри февруари – Световен ден на влажните зони - инициатива на Фондация "Виа Понтика" и Община с 

участие в журирането на РИОСВ-Бургас на тема "Супергерои в опазване на влажите зони и околната 

среда" и Мартенски конкурс за изработване на мартеница или снимка на тема: „Водното богаство около 

нас“;  

2. Международен ден на водата – 22 март - Съвместна инициатива с Министерство на образованието и 

науката, РУО- Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното 

развитие-Бургас, национален конкурс на тема „Водата-извор на живот 2020“ в 2 раздела – 

рисунка/приложно изкуство и фотография и инициативата "Воден отпечатък" - "Вода и климат" - НЧ 

"Изгрев 1909", "Победа" АД, ОП "Туризъм", ТК "Аква Калиде", РИОСВ-Б-с; 

3. Международен ден на Земята – 22 април - Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас 

организира конкурс за изработване на картичка от отпадъци на тема „Земята през очите на децата” и 

Национален конкурс  за стихотворение, разказ,  приказка и есе - съвместна инициатива с Община Бургас и 

НЧ "Хр. Ботев 1937"; 

4. 23 април – Световен ден на книгата и авторското право – Национален ученически конкурс на тема 

”Хвърчащо казано” за стихотворение, разказ, приказка и есе, посветен на 100 годишнината от 

рождението на Валери Петров, съвместна инициатива с Община Бургас и Народно читалище „Христо 

Ботев 1937“-Бургас; 

5. 5 юни – Денят на ОС – 1.Малчуганите от група „Моряче“ в детска градина „Звездица Зорница“ засадиха 

подправки в биоградинката на детското заведение; 2. Учениците от 3в клас с класен р-л Мариана Славова 

от ОУ „Антон Страшимиров“ се включиха в инициативата дистанционно с постерна сесия на защитени 

растения и животни ; 3.  Електронната книжка „Красотите на Странджа, погледнати през моя балкон“, 

представи  Станимира Михайлова от същия клас за Деня на еколога;  

6. мобилна изложба „Бургас в унисон с природата“, организиран от Читалище „Изгрев 1909“, Община 

Бургас и партньори в рамките на „Изгрев парк фест 3 – 2020 Европейска година на зелените градове“; 7. 

12 юни – РИОСВ-Бургас награди ученичка в екологична конференция; 

6. Почистване на "Атанасовко езеро", по инициатива на Областна управа на 24  юли; 

7. 10 септември - пленер "По пътя на саблеклюна" с ЛФ "Фантазия" към НЧ "Хр. Ботев - 1937" - Бургас в 

Укритие за наблюдение на птици и беседа 40 години "Атанасовско езеро"; 

8. Ден на Черно море - 31 октомври - 1. V-ти национален конкурс за детска рисунка и приложно 

творчество "Моята невероятна лятна ваканция 2020", съвместна инициатива с Община Бургас  и НЧ 



"Христо Ботев 1937",  посещение на студенти в РЛ и РИОСВ, за твърдостта на водата по повод Ден на 

Черно море; по проект "Млад екодоброволец", Горно Езерово - "Васил Левски" - 50 деца и 10 учителя, 

беседа с Милена Ярмова, професия "Еколог"; оброзователна игра за опознаване обитателите на морето, 

изработване на пано и рибки от стари CD-та; 

9. 2-ри Национален конкурс "Моите приятели - животните"за детска рисунка и приложни творби, 

съвместна инициатива с Община Бургас, НЧ "Хр. Ботев 1937", Рисувалня "Елфина" и 12-т годишната 

Стелияна Желязова; 

10. онлайн - предизвикателство - история на любимо място в България за посещение или 

забележителност със снимка във facebook - страницата на РИОСВ-Бургас. 


