Проведени инициативи за отбелязване на
Световния ден на водата – 22 март 2022 г.

22 МАРТ
СВЕТОВЕН ДЕН НА
ВОДАТА

2022 Подземни води

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ – Смолян)
В рамките на тазгодишната кампания по повод „Световния ден на водата – 22 март “, РИОСВ –
Смолян проведе образователни инициативи с над 100 деца на възраст от 7 до 12 години.
Под мотото: „Подземни води – да направим невидимото видимо“, на 21 и 22 март възпитаниците на
ОУ „Стою Шишков“ град Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян научиха защо
подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни и как да ги опазим. Децата
изработиха информационни табла, съдържащи любопитни факти за водата, нейното опазване и
устойчиво ползване, с което отправиха своя призив „Да пазим водата!“.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик (РИОСВ – Пазарджик)
През седмицата на Деня на водата, експерти на РИОСВ-Пазарджик участваха в открити уроци,
дискусия, пробонабиране и интерактивна игра по повод Световния ден на водата.
На 21 март ученици и учители от Професионалната гимназия по химични технологии в Пазарджик,
гостите им от Сърбия и РИОСВ отбелязаха заедно Световния ден на водата и оставиха своя воден
отпечатък - с четки, върху тениски, които гостите ще запазят като спомен и от участието си в
дискусия за подземните води - жизненоважен ресурс, който осигурява почти половината от
питейната вода в света, около 40 % от водата за поливното земеделие и около 1/3 от водата,
необходима за промишлеността, допринасят за поддържането на екосистемите, като подхранват
основния отток на реките и са важна част от процеса на адаптиране към изменението на климата.
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На 22 март – Световния ден на водата експерти на РИОСВ - Пазарджик бяха гости и участници в
информационни и образователни инициативи на СУ „Нешо Бончев” в гр. Панагюрище. В специално
„екомеждучасие” експертите извършиха пробонабиране от приток на р. Луда Яна, преминаващ в
близост до училището и разясниха какво е моментното състояние на реката, според замерените
показатели. Водната проба послужи и за химически и биологичен анализ, извършен от ученици от 10ти клас в кабинета по химия, които коментираха резултатите пред петокласници от СИП „Екология“
и ги приканиха да видят микроскопския анализ и да споделят какво съдържа водата, видяна под
микроскоп. Учениците участваха и в акция за събиране на негодни батерии от домакинствата.
Със събраните през м. март 2022 г. и предадени за рециклиране 175 килограма, общото количество от
такива акции на РИОСВ - Пазарджик през годините наближава 2 тона.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград)
РИОСВ – Благоевград отбеляза празника в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско. В
училището цялата седмица от 21-25.03.2022 г. бе посветена на водата. В инициативите участваха
всички 270 ученика от първи до четвърти клас.
На 22.03.2022 г. всички деца и учители бяха облечени със сини дрехи. Хващайки се за ръце,
образуваха множество водни капки на двора на училището, обединени от идеята за значимостта на
природния ресурс. Първокласниците и второкласниците от училището изготвиха специални табла
за пътя на една дъждовна капка и на тема „Водата извор на живот“, оцветяваха тематични картини и
пяха песни на двора на училището. Третокласниците изготвиха проект на тема „Кръговрат на
водата“.
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За четвъртокласниците от НУ „Св. Паисий Хилендарски“ седмицата е посветена на пречистването
на водата. От РИОСВ – Благоевград беше организирано и проведено посещение на
Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в гр. Банско, на което децата се запознаха с
процеса на пречистване на отпадъчните води на града. За развитието на екологичното възпитание в
училището, чрез провеждане на инициативи от екокалендара, всички класове бяха отличени от
РИОСВ – Благоевград със специални грамоти „Пазители на природата“. В училището от
представител на РИОСВ е проведена и беседа на темата на тазгодишното отбелязване на празника
„Подземните води – да направим невидимото видимо!“.
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Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР)
Тържеството по повод Световния ден на водата, който тази година съвпадна и с 20 годишнината от
създаването на БДЗБР бе открито от директора – г-н Владимир Димитров с кратко приветствие.
Заместник – министърът на околната среда и водите - г-жа Мария Ачкова поздрави гостите и
служителите на БДЗБР по повод 22 март – Световен ден на водите и 20 години от създаването на
дирекцията. В хода на тържеството г-жа Ачкова прочете поздравителен адрес от министъра на
околната среда и водите – г-н Борислав Сандов и връчи на директора на БДЗБР плакет – 20 години
БДЗБР. Поздрави бяха поднесени и от деца от Танцов клуб „Блясък“, Балетна школа „Кроазе“,
възпитаници на школата по литература към Център за личностно развитие и творческа подкрепа –
гр. Благоевград. Всички гости получиха платна на тема вода, изработени от децата в школа по
рисуване „Престо“.
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Отбелязването на празника по повод Световния ден на водата – 22 март продължи с учениците от
ОУ „Димитър Талев“ в Благоевград. Децата участваха в интересни състезателни игри свързани с
тазгодишното мото „Подземни води - да направим невидимото видимо“. Празничната програма бе
открита от г-жа Нели Гоцева - директор на дирекция „Планове и разрешителни“ с кратко
приветствие, с което тя поздрави децата и даде началото на игрите.
Всички деца получиха грамоти, лакомства и подаръци. В истински празник се превърна
инициативата на БДЗБР и за учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев. Децата
от 4 клас взеха участие в подготвените тематични състезателни игри, като в края на събитието всяко
едно от тях получи грамота и лакомства. Подсигурени бяха и награди, както и информационни
материали свързани с водите и тяхното опазване.
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Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)
На Световния ден на водата - 22 март, БДЧР отбеляза 20-годишния си рожден ден. На
тържественото честване присъстваха партньори на Басейнова дирекция от нейното създаване и
служители. Директорът на БДЧР - инж. Явор Димитров представи 20 постигнати цели с обществен
принос за опазване на водните ресурси в Черноморския басейнов район.
Господин Димитров връчи 20 юбилейни плакета с признателност за дългогодишно партньорство на:
МОСВ, ОА - Варна, община Нови Пазар, Община Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
Бургас, НИМХ, Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“, Регионална лаборатория Варна
- ИАОС, Гранична полиция, Регионална дирекция – Бургас, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Бургас,
РИОСВ – Шумен, Институт по рибни ресурси – Варна, ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“,
Технически университет – Варна, БНР Радио Варна, БНТ Регионален Телевизионен център - Варна,
Детска градина „Звездичка“ - Варна и ОУ „Йордан Йовков“ град Каварна. За съществен принос в
опазването и управлението на водните ресурси бяха отличени 20 служители на Басейновата
дирекция.
По-късно служителите засадиха 20 широколистни дръвчета в градинките около административната
сграда на Басейнова дирекция и решиха да превърнат инициативата в традиция.
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Дирекция „Национален парк Пирин“ (Д „НП Пирин“)
На 21 март и на 23 март паркови експерти проведоха открити уроци с 45 деца на възраст от 5 до 7
години от ДГ „Здравец” – гр. Банско и с 19 деца на възраст от 5 до 7 години от подготвителна група
„Пчеличка” към НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско. Темата на урока бе „Подземни води –
да направим невидимото видимо”. На децата бяха раздадени и материали за оцветяване и игри,
свързани с основната тема.
В периода 21 март – 25 март в Посетителския център на НП „Пирин” в гр. Банско се проведе
седмица посветена на Деня на водата. На посетителите бяха раздадени информационни материали
за Деня на водата. На малките посетители бяха раздадени материали за оцветяване и игри, свързани
с основната тема.
Две организирани групи деца от гр. Разлог, София и чуждестранни ученици, участващи в програма
Еразъм +, посетиха информационния център в рамките на седмицата. Специална беседа за водното
богатство на защитената територия и филм за подземните води бяха част от инициативата,
посветена на Деня на водата.
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Дирекция „Национален парк Рила“ (Д „НП Рила“)
По повод Световния ден на водата 22 март Д „НП Рила“ и партньори проведоха поредица от
инициативи.
Събитията стартираха с детски празник на 22 март в двора на ДГ № 10 „Мак“ в Благоевград. Децата
научиха интересни и забележителни факти за ценността на водата. Същият ден в Посетителски информационен център - Благоевград се проведоха образователни програми с ученици от петите
класове от СУ „Кузман Шапкарев“ и от третите класове от ОУ „Димитър Талев“ в града. На 22 март
в посетителските центрове на парка в Паничище и Самоков в рамките на Деня на отворените врати,
експерти насочиха вниманието на посетителите върху грижата за опазване на водата и устойчивото
управление на този жизнено важен ресурс с беседи и интересни и забележителни фотоси и видеа на
водните ресурси в НП „Рила“.
Образователни еко-програми по повод Деня на водата се проведоха и с третите класове от ОУ
„Димитър Талев“ Благоевград и на 23 март в Посетителски - информационен център в града.
Дирекцията на парка на 24 март гостува в СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, където запозна
четвъртокласници със световната природозащитна инициатива. На 24 март, Дирекция „НП Рила“
проведе събитие и в ДГ „Слънце“ – Дупница. Децата с беседи и еко-занимания научиха защо е ценна
водата – извор на живот, и как да я опазваме.
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Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Д „НП Централен Балкан“
На 25 март експерти от Д ‘’НП Централен Балка’’ проведоха открит урок на тема „Да направим
невидимото видимо“ в НУ „Васил Левски“ – Габрово, след което посадиха дръвче в двора на
училището.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ – Бургас)
Поетесата Галина Койчева от Бургас изпрати на РИОСВ - Бургас своето послание: „Подпочвени води
събират се в едно и в бистър извор бликат над земята. Превръщат се в река, текат освободени и
търсят своя път надолу от върха!“.
Малчуганите от група „Мечо Пух“ в ДГ „Морска звезда“ и група „Мики Маус“ от ДГ „Райна
Княгиня“ гр. Бургас с игри и забавления се включиха в Празника на водата, научиха откъде идва и
къде отива водата, колко е нужна всеки ден и за какво се използва. „Смехораните“ от ДГ „Ран
Босилек“ заявиха своята защита и изпратиха послание за всички хора „да пестим и опазваме водите
на нашата планета Земя“.
На „Делфинчетата“ от ДГ „Изгрев“ експертите изнесоха презентация, а с първокласниците от
Обединено базово училище ОбУ „Васил Левски“ в кв. Горно Езерово проведоха бинарен урок и
изработиха постер "Водата е живот" и макет на извираща подпочвена вода. ДГ „Калинка“, кв. Рудник
проведоха урок и направиха пано от хартия на подпочвените води.
8а клас при СУ „Елин Пелин“ в село Руен изработиха клип и фотоколаж на кът, посветен на водата с
апел: „Нейно Величество Водата е достатъчно щедра и търпелива към човечеството, затова нека
и ние, хората, й отдадем необходимото уважение и почит, защото водата – това е самият
живот. Околната среда принадлежи на всички нас и отразява това, което ние вършим с нея и за
нея!“.
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Децата от група „Звездичка“ в ДГ „Калина Малина“ и от група „Пчелички“ в ДГ „ Славейче“ гр. Айтос
рисуваха и сяха семенца. Чрез опита "да засадим семенца" върху памук, разбраха, колко е важна
водата за растенията, за да могат да пораснат. Клуб „Екотайм“ и първокласниците от СУ „Христо
Ботев“ в град Айтос, организираха тържество, заснеха клип и изработиха табло, плакат и стикери „Да
пестим водата“. Детска градина „Валентина Терешкова“ от село Ярджиловци и група „Чаровници“ от
ДГ „Чуден свят“, гр. Перник ни изпратиха клип-послание за водата: „Подземните води са скрито
съкровище, което обогатява живота ни и са важна част за изменението на климата“. Разработена беше
игра, където децата, като нещотърсачи – археолози, се потопиха в света под земята. Децата от група
„Щурче“ при ДГ „Слънчеви лъчи“ в град София участваха в беседа „Водата е живот“.
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Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ – Варна)
По повод Световния ден на водата - 22 март, РИОСВ - Варна проведе открит урок на тема
„Подземни води“ с деца от IV група на ЧДГ „Мечтатели“, гр. Варна на 21.03.2022 г.
Експерти на инспекцията взеха участие в жури на състезание на тема „Подземните води - да
направим невидимото видимо!“ с ученици от VII клас на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна, на
22.03.2022 г.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (РИОСВ – Велико Търново)
РИОСВ – Велико Търново отбеляза Световния ден на водата – 22 март с ученици от Велико Търново,
Горна Оряховица, Трявна. Дейностите се реализираха в партньорство с Регионална лаборатория –
Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
Инспекцията покани учениците от двете области да се включат в инициатива за популяризиране на
значението на водата с изработване на постер-послание “10 причини да опазвам водата”. На поканата
за отбелязване на деня на водата се отзоваха учителите от СУ „Вичо Грънчаров“ и ОУ „Иван Вазов“
от Горна Оряховица, ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ - Трявна и от СУ „Ем. Станев“, ОУ „Бачо Киро“,
Американски колеж Аркус и ОУ „П. Евтимий“ от Велико Търново.
СУ „Вичо Грънчаров“ подготви програма с инициативи в периода 14.03. - 21.03.2022 г. с ученици от
следните класове I а, I б, II а, II б, III а, III б и IV а – изложби, изработване на постери с послания и
табла, книжки, приказка, писма.
В урок за водата и посещение на Регионална лаборатория – Велико Търново се включиха ученици от
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.
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Експерт на инспекцията бе гост на третокласници от ОУ „Иван Вазов“ в Горна Оряховица, като
провеждането на урока е представен изчерпателно в текст и снимки на училищния сайт.
Съвместен урок за водата проведоха ученици в информационния център на РИОСВ - Велико Търново
на 25 март. Ученици от ОУ „Патриарх Евтимий“ във Велико Търново представиха информация за
влажни зони в България и проучване за потреблението на вода в домакинствата пред свои връстници
от СУ „Емилиян Станев“. Като продължение на проведен урок за влажните зони през февруари т.г.,
те обърнаха внимание на значението на водата за богатото биологично разнообразие в три влажни
зони с международно значение (Рамсарски места) и запознаха учениците с режимите на опазване на
редките растителни и животински видове в резерват „Бели Лом“. Специална презентация бе
подготвена за язовир „Йовковци“, който водоснабдява повече от 250 000 жители на област Велико
Търново и съседни области.
От своя страна, учениците от СУ „Емилиян Станев“ представиха постери с послание „10 причини да
опазвам водата“, както и атрактивен чадър с 10 причини, поради които трябва да пазим този ценен
природен ресурс. В изготвянето на постери се включиха повече от 35 ученици, които представиха
своите материали на открит урок с експерти на РИОСВ на 21 март. С постерите е организирана
изложба в училище.
Постери и макет от ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“, Трявна и ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново
посрещат посетителите на РИОСВ за популяризиране на деня и съпричастността на учениците към
темата за водата.
Снимки от събитията са публикувана на сайта на РИОСВ-Велико Търново.
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Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца (РИОСВ – Враца)
На 22 март експерти от РИОСВ - Враца и деца от Детски танцов състав „Радост“ към Центъра за
подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца“, гр. Враца, със съвместна инициатива в
сградата на РИОСВ - Враца отбелязаха Световния ден на водата. Децата представиха танца „Билка“,
и Варненски танц. Експертите, от своя страна изнесоха мултимедийна презентация на тема: „Какво
представляват подземните води и тяхното опазване“. За участието си всички деца получиха
интересни подаръци.
На 22 март РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на
водата. В инициативата се включиха и ученици от екоклуб „Детелини“ при СУ „Христо Ботев”.
Събитието се проведе в „Обща Читалня“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - гр. Враца.
Целта на събитието бе да привличане вниманието на учениците върху значението на водата и
необходимостта от опазването й. Децата представиха собствена презентация по темата, а експерти от
екоинспекцията ги запознаха с водното богатство на резерват „Врачански карст“. В рамките на
инициативата младите природозащитници взеха активно участие в интерактивни занимания и
показаха своите знания по темата. Всички участници в инициативата получиха награди от
регионалната инспекция.
В периода 21-25 март, на територията на РИОСВ - Враца, съвместно с БДДР - Плевен се проведе
информационна кампания чрез презентации на тема: „Подземни води-да направим невидимото
видимо“. Кампанията обхвана учебни заведения и детски градини на територията на РИОСВ - Враца.
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Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана (РИОСВ – Монтана)
По повод Световния ден на водата – 22 март експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно с ученици
от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“, гр. Монтана посетиха
Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Монтана.
Учащите се запознаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води.
Във връзка с основния акцент на Световния ден на водата - да се подпомогне постигането на цел 6
за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно - хигиенни условия за всички до 2030 г.,
както и мотото на кампанията за 2022 г. „Подземни води – да направим невидимото видимо“,
посетителите бяха запознати и с основните послания за въздействие на подземните води, тяхното
проучване, наблюдение, управление и ефективното им използване.
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Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ – Пловдив)
По повод Деня на водата от началото на месец март фоайето на РИОСВ – Пловдив е приютило
изложба с детски рисунки на тема „Водата – извор на живот“. Картините са подбрани от проведен от
екоинспекцията конкурс.
Възпитаниците на ДГ „Малина“ – Пловдив отпразнуваха Световния ден на водата. Гост им бе пиарът
на РИОСВ - Пловдив, който им изнесе открит урок под формата на приказка за най-скъпоценния
ресурс за всички организми на планетата. Децата получиха полезни съвети как да опазват в добро
състояние качеството и количеството на водите.
Възпитаниците на ОУ „Яне Сандански“ - Пловдив се включиха в училищен празник на тема „Водата
без която не можем“. Учениците от по-малките класове подготвиха изложба от арттворби,
посветени на водата, а експерт от РИОСВ – Пловдив направи презентации пред II и IV клас, свързана
с опазването от замърсяване и съхраняването на качеството на водата.
„Водата е най-скъпоценното благо на Земята! Без вода няма как да съществуваме! Затова трябва да я
ценим!“. Върху това се обединиха гимназистите от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град
Карлово. Училището се включи в инициативата по повод Световния ден на водата със специално
табло и рисунки, изработени от учениците. С открит урок, рисунки и проекти учениците от V, VI и
VII клас от Спортно училище „Васил Левски” отбелязаха Световния ден на водата. Урокът започна с
презентация на тема ”Световен ден на водата - 2022 г., предоставена от РИОСВ – Пловдив. Кътове с
авторски творби на учениците, посветени на водата, украсиха училищната сграда и общежитието към
школото. Подземните води – да направим невидимото видимо“ бе темата на открития урок, който
проведе РИОСВ - Пловдив пред клуб „Приятели на науката“. Седмокласниците от СУ „Патриарх
Евтимий“ - Пловдив дискутираха значението на сладководните води за хората и важността да се
избегне прекомерното използване и замърсяване на подземните води, тъй като почти цялата течна
прясна вода в света е подземна вода.
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Пловдив отбеляза Световния ден на водата с традиционния общоградски хепънинг на 22 март, който
се проведе в изключително приповдигната празнична атмосфера и вълнение от страна на
участниците и организаторите. Поради студеното време тази година събитието беше приютено от
Дома на културата „Борис Христов“. Организатори са община Пловдив, РИОСВ – Пловдив,
Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ ЕООД – Пловдив и Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“.
Празникът бе открит от зам.-кмета по екология на община Пловдив - г-н Тимчев, който поздрави
участниците и гостите на тържеството, държейки за ръка четиригодишен участник в празничната
програма. На сцената се изявиха най-малките участници – децата от десет детски градини в
общината, предизвиквайки заслужено възхищение и аплодисменти.
Във фоайето на културния дом бяха разположени щандовете на 13 учебни заведения от Града под
тепетата. С изработени плакати, брошури и макети, децата и учениците се включиха в своеобразно
състезание за оригиналност, креативност и презентационни умения. Пиарът на РИОСВ - Пловдив се
включи в журито, което оцени работата на участниците от ОУ „Екзарх Антим I“, Образователен
комплекс „Сариев“, СУ „Димитър Матевски“, Духовна семинария „Св. Св. Крили и Методий“, ОУ
„Панайот Волов“, ОУ „Кочо Честименски“, ОУ „Елин Пелин“, СУ „Патриарх Евтимий“ и детски
градини „Зора“, „Космонавт“, „Люляк“ и „Малкият принц“. Журито се затрудни много в избора си,
тъй като представените проекти бяха изключителни. Участниците в празника на водата получиха
награди и грамоти, осигурени от организаторите.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ – Русе)
Със съвместна инициатива между РИОСВ - Русе, Регионална лаборатория – Русе (РЛ – Русе) при
ИАОС, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и възпитаници на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе бе
отбелязан Световния ден на водата - 22 март.
Главни герои бяха участниците в Еко клуб „Приятели на природата“, от III а клас на ОУ „Олимпи
Панов“ – Русе. Фокусът на занятието бяха подземните води – един „невидим“, но твърде важен ресурс,
чието въздействие е видимо навсякъде. В тези послания се убедиха младите природолюбители.
Участниците в клуба се превъплътиха в ролите на учени, хидро - инженери и химични лаборанти.
Представител на РЛ - Русе демонстрира изпитване на качеството на взетата проба подземни води от
пункта за мониторинг - „Цветница“ в гр. Русе чрез експресни методи за анализ. Децата сами се
убедиха, че качеството на водите от пункта отговарят на нормите за активна реакция (pH),
електропроводимост и разтворен кислород. Подземните води, достигащи до нас чрез системата за
водоснабдяване имат широко приложение в бита – в напитките, хигиенните и фармацевтичните
продукти. По същите показатели бяха изпитани и тези продукти, разтворени в „подземните води“ от
пункта в „Цветница“.
Специален час на подземните води проведоха и децата от Подготвителна А група при ОУ „Отец
Паисий“ в гр. Русе.
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ – Хасково)
РИОСВ – Хасково проведе открит урок с второкласници от ОУ "Шандор Петьофи" в града по повод
Световния ден на водата - 22 март. С голям интерес и ентусиазъм децата изслушаха вълнуващата
презентация на тема „Подземни води - да направим невидимото видимо", представена от експерти от
екоинспекцията. Учениците получиха интересна за тяхната възраст информация за значението на
подземните води, необходимостта от тяхното опазване и проблемите с намирането на чиста вода,
които имат хората в някои части на света. На всички деца, присъствали на открития урок, бяха
раздадени награди – шапки и химикалки.
РИОСВ - Хасково подкрепи инициативата на ООН, като даде възможност на ученици, които не
владеят английски език да подготвят едноминутен филм с озвучаване на български език или
български субтитри на тема „ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО
ВИДИМО“. Кратките видеа трябваше да обхванат следните теми: как подземните води влияят на
живота; има ли достатъчно вода; безопасна ли е водата; какво трябва да се направи, за да се защитят
подземните води; да споделят история за подземните води и др. Бяха получени много съдържателни
и оригинални филми на участници от различни възрастови групи – от детската градина до
гимназиалните класове. Децата бяха положили изключителен труд, старание, показаха знания и
загриженост към въпросите за опазването на водите. РИОСВ-Хасково раздаде грамоти и предметни
награди на всички.
За повече информация и линкове към видеата на участниците:
https://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=1450&nws_cat_id
=2
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Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен (РИОСВ – Шумен)
Открити уроци с демонстрация на пречистване на вода и еко-викторина проведоха експерти от
шуменската екоинспекция по повод Световния ден на водата в Професионалната гимназия по
икономика (ПГИ) и в Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Нанчо Попович“ в Шумен. В
екоуроците се включиха учениците от 10 б и 10 в клас на ПГИ и 9 г и 9 д клас от ПМГ. По достъпен
начин на учениците беше разяснена ролята и значението на подземните води, ролята на
пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води и беше демонстриран нагледно естествен
начин на пречистване на вода в природата. По повод отбелязването на Деня на водата със
съдействието на екоинспекцията бяха проведени тематични уроци в много детски градини и
училища от Шуменска и Търговищка области.
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Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)
Над 25 инициативи се проведоха в Плевенска област по повод Ден на водата, като кампанията
естествено прерасна в Седмица на водата. Началото беше поставено с открити уроци в училище
„Христо Ботев“ в град Плевен, като участниците получиха специални грамоти „Приятели на водата“.
В самия Ден на водата в Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години от създаването на
БДДР и дирекциите за басейново управление на водите в България. В събитието участваха
областният управител на Плевен - Иван Янчев, кметът на Белене - Милен Дулев и представители на
различни институции, с които ежедневно работи БДДР.
Инж. Величко Величков, Изпълнителен директор на Българска Асоциация по Подземни Води, откри
екологична дискусия в Белене. В унисон с мотото на кампанията „Подземните води – да направим
невидимото видимо“, като запозна участниците със значението и важността на подземните води и
защо трябва да бъдат опазвани. В инициативата, организирана от БДДР, РИОСВ – Плевен, Община
Белене и Природен парк „Персина“, взеха участие възпитаници на училищата „Димчо Дебелянов“ и
„Васил Левски“ от крайдунавския град.
В дирекцията на „Персина“ БДДР връчи специални грамоти на деца, предоставили творби за
изложба, посветена на Деня на влажните зони, подредена в дирекцията на Природния парк до Деня
на водата.
Кампанията по повод Деня на водата в Плевенска област се организира от БДДР и РИОСВ – Плевен.
На детските заведения в града и учебни заведения бяха предоставени специални презентации за 22
март, адаптирани за съответната възрастова група, като така бяха подпомогнати над 20
образователни инициативи.
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Регионална инспекция по околната среда и водите –Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора)
Инициативите на РИОСВ - Стара Загора по повод Световния ден на водата, стартираха на 21 март с
почистване на защитената местност „Гората на Боряна“. Кампанията се проведе в сътрудничество на
екоинспекцията с казанлъшката Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и с
активното участие на ученици от 8 и 10 клас. Участие в почистването взеха и представители на
инициативната група, внесла предложението за обявяване на „Гората на Боряна“, за защитена
местност през 2021 г., които запознаха учениците с интересни факти относно богатата флора и фауна
характерна за местността, включваща защитени и редки видове.
Ученици от старозагорското основно училище „Кирил Христов” отбелязаха с открит
мултидисциплинарен урок 22 март - Световния ден на водата. Иновативният 5 „В“ клас с голям
интерес се включи в различните дискусии, свързани с темата тази година, а именно „Подземните
води - да направим невидимото видимо“. Децата с ентусиазъм решаваха поставените задачи и се
забавляваха с фактите и цифрите свързани с водата. Те демонстрираха отлични знания по отношение
на значението на водата, необходимостта от нейното опазване и проблемите с намирането на чиста
вода, които имат хората по света. Някои от учениците споделиха добри практики за икономичното
ползване на водата и събирането на дъждовна вода, които прилагат със своите семейства. За
затвърждаване знанията на учениците урокът завърши с кратка викторина.

Проведени инициативи за отбелязване на
Световния ден на водата – 22 март 2022 г.
Със съвместна кампания отбелязаха „Световния ден на водата“ РИОСВ - Стара Загора, Община
Ямбол и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ - Ямбол. Те предложиха един
по-различен прочит на Деня на водата, като на 22 март предприеха акция по зарибяване на
бетонирания ръкав на река Тунджа в град Ямбол. По време на събитието в реката бяха пуснати около
300 килограма малки шарани. Целта е опазване на биоразнообразието и подобряването на рибните
запаси в ямболския участък на река Тунджа.
Учениците от старозагорската Професионална гимназия по компютърни науки и математически
анализи „Проф. Минко Балкански“, отбелязаха Световния ден на водата с разнообразни инициативи.
През цялата седмица те работиха върху мултимедийни презентации на различни теми свързани с
водата, рисуваха красиви картини и създаваха тематични плакати през различни виртуални
платформи. Децата разбраха интересни факти за водата и участваха в множество дискусии по темата.
На 24 март, по инициатива на РИОСВ-Стара Загора, бъдещите IT специалисти засадиха чинар в
двора на училището. Те обещаха да се грижат добре за дървото и да покажат как човешката намеса
може да въздейства благоприятно на околната среда.

