Проведени инициативи за отбелязване на
Деня на Земята – 22 април 2022 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите – София
(РИОСВ - София)
По повод Международния ден на Земята 2022 г., РИОСВ – София организира открит урок на тема:
“Енергийна трансформация. Преход към кръгова и нисковъглеродна икономика” с ученици от
Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. София. Фокусът
беше поставен върху необходимостта от преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии
посредством използване на по-чисти източници на енергия (възобновяеми енергийни източници) и порационалното използване на ресурсите. Рециклирането и повторното използване на съществуващите
суровини и материали, както и опазването на биологичното разнообразие. Учениците бяха запознати с
възможностите за използване на съвременни, иновативни технологии за внедряване на зелени бизнес
модели, с цел намаляване на ресурсната интензивност и увеличаване ефективността на използваните
суровини и материали.
Всички участници в събитието попълниха анкетна карта за измерване на обществените нагласи в сферата на
опазване на околната среда и получиха тениски с логото на инспекцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)
При изключително голям интерес в сградата на Детска градина № 2 „Света Богородица“, гр. Благоевград с
деца от градината, БДЗБР отбеляза Световния ден на Земята за 2022 г. на тема „Инвестираме в нашата
планета“. В тази връзка БДЗБР проведе забавни и обучителни игри, свързани с разделното събиране на
отпадъци, като се акцентира върху грижата за природата и колко е важно да се хвърлят отпадъците на
обозначените за това места.
Обявен бе конкурс (под формата на изложба) на децата от градината, за да разберат колко е важно да пазим
природата чиста, като те сами изготвиха и представиха проекти по техен избор от отпадъци. Всяко едно от
децата получи награда за творческата си дейност.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик
(РИОСВ – Пазарджик)
Тази година РИОСВ - Пазарджик проведе съвместни инициативи с училища в Пещера и Пазарджик
за отбелязване на Деня на Земята – 22 април.
Експерт на РИОСВ - Пазарджик изнесе открит урок пред седмокласниците на СУ “Св. Климент
Охридски“, гр. Пещера под наслов „Код зелено“. Помощник в интерактивния урок беше
виртуалната ламя Вихра – главен еколог на Балканите. Тя задаваше въпроси за парниковия ефект,
които не затрудниха учениците.
В конкурса за рисунка под мотото „Обичам Земята“ РИОСВ - Пазарджик награди трите найвпечатляващи творби. Награди от РИОСВ получиха и ученици от 11-ти клас, които написаха за
Деня на Земята най-добрите есета на тема „Инвестираме в нашата планета“, класирани от
учителско жури.
В своеобразен акцент на събитието се превърна авторската изложба от фотографии за човека и
природата на ученичката от 11-ти клас Маргарита Дерменджиева – лауреат през тази учебна година
на четири конкурса по фотография.

Учениците от 4-ти клас на НУ “Васил Друмев“ в Пазарджик посрещнаха като специален гост РИОСВ Пазарджик. Откритият урок по екология по повод Деня на Земята 22 април продължи с презентация на
филма „Ози Озон“, от който учениците научиха и си припомниха някои интересни факти и теории за
Земята. В рамките на дискусията стана ясно още, че този ден се отбелязва в България от далечната 1930 г.,
а инициативите днес са насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота, както и към
широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики.
По повод Деня на Земята учениците получиха и специален подарък - карта на България, с информация и
картинни илюстрации на всички растителни и животински видове.
Целият клас участва и в инициативата за поставяне на специална хранилка за птици, която ще бъде
разположена на едно от дръвчетата в двора на училището. Къщичката също е подарък от РИОСВ Пазарджик.
Денят на Земята стана повод в НУ “Васил Друмев“ да бъде създаден и специален екип от зелени
патрули - по двама във всеки клас, които ще носят отговорност за пестене на природните ресурси и
за добрата хигиена в училище.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора
(РИОСВ - Стара Загора)
През 2022 г., инициативите на РИОСВ - Стара Загора по повод 22 Април – Ден на Земята стартираха с
красива изложба подготвена от учениците от 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас на 1 ОУ „Св. Паисий
Хилендарски” гр. Гълъбово. Талантливите художници от гълъбовското училище приеха
предизвикателството поставено от РИОСВ - Стара Загора и създадоха картини на тема „Нашата чиста
планета е нашето бъдеще“. Интересно за екипа на екоинспекцията беше, как децата които живеят в близост
до две от големите електроцентрали в региона ще пресъздадат темата на задачата върху белите платна.
РИОСВ - Стара Загора и Община Мъглиж отбелязаха Деня на Земята със съвместна кампания - засаждане
на смърч в детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж. Децата от 4-та подготвителна група, с помощта на
представителите на екоинспекцията и общинската администрация, засадиха фиданката подарена от
„Горско стопанство” гр. Мъглиж, в двора на градината. Малчуганите разказаха на гостите за основните
замърсители на околната среда. С помощта на своите преподаватели те собственоръчно бяха изработили
макет по повод празника, с който демонстрираха, колко красива ще е нашата планета, ако я пазим чиста и
отправиха своето екопослание „Земята е в нашите ръце!”.

Съвместната кампания по засаждане на фиданки продължи в ДГ „Първи Юни” в с. Ягода, общ. Мъглиж. В
истински празник се превърна гостуването в детското заведение. Част от децата бяха подготвили песни и
танци по повод Деня на Земята, с които поздравиха гостите, след което взеха активно участие в засаждането
на смърч, за който обещаха да се грижат сами.
РИОСВ - Стара Загора постави предизвикателство пред децата от гр. Мъглиж. Екоинспекцията провокира
творческото им мислене, като предостави рециклирана хартия, върху която те да изработят апликация по
повод Деня на Земята. Иновативната изложба се отличи с много цветни и интересни картини, плод на
въображението и креативността на малките еколози. Част от пъстрите творби ще бъдат поставени във
фоайето на РИОСВ, където ще радват служителите и посетителите на екоинспекцията.
На 21 април РИОСВ - Стара Загора и Община Гурково отбелязаха Деня на Земята със съвместна кампания. В
нея се включиха и служители от Социално подпомагане - Гурково, НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920”,
общински съветници от ОбС Гурково и представители на бизнеса. Мероприятието включи почистване на
местността „Лазово“ в близост до гр. Гурково. Участниците преминаха маршрута от гр. Гурково до местност
„Лазово”, като направиха оборка на отпадъците.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
(РИОСВ - Пловдив)
Възпитаниците от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово засадиха 10 малки дръвчета в
парка на училището. Учениците с огромен ентусиазъм посадиха дръвчетата, мотивирани от надеждата, че
някой ден, когато те пораснат, училището ще бъде още по-зелено и красиво. Най-вълнуващият момент беше
засаждането на „Абитуриентското дръвче“ от 12-ти клас. В инициативата се включиха ученици от 8-ми, 10-ти
и 12-ти клас.
Със седмокласници от клуб „Приятели на науката“, СУ „Патриарх Евтимий“ се организира и проведе
пешеходен тур.
РИОСВ - Пловдив изнесе серия от открити уроци, посветени на Деня на Земята пред 400 малчугани от ДГ
„Малина“, гр. Пловдив. Децата чуха „Приказките за Земята“, разказани от ПР-а на екоинспекцията, като
акцентът на заниманията беше върху качеството на въздуха и възможните източниците на замърсяване.
Децата взеха активно участие в урока, като даваха предложения, идеи и коментираха ежедневните навици на
семействата си и какво може да направи всеки човек, за да опази чиста Земята.

Експерти на РИОСВ - Пловдив запознаха първокласници от СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив с
актуалната и нужна професия на еколога. Малките ученици научиха, че еколозите изучават връзката на
живите същества, както с природата, така и помежду си и че основната задача на специалистите в тази
област е регулирането и намаляването на замърсяването на околната среда, контролът върху промените,
които могат да причинят негативни последици. Експерт от направление „биоразнообразие“ на
екоинспекцията разказа пред децата за това, че често се налага еколозите да ходят на различни експедиции,
за да извършват изследвания и анализи на природата, да откриват заплахи. Те се запознаха и със защитени
растителни и животински видове, срещани на територията на РИОСВ – Пловдив.
РИОСВ – Пловдив съвместно с Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН обяви
конкурс за изработване на климатична картичка с послание. Най-идейните и атрактивните картички ще
бъдат изпратени до кметове, министри, политици и общественици, от които зависи предприемането на
действия за адаптиране към климатичните изменения по случай 15 май – Световния ден за борба с
климатичните промени.
От 15 април до 5 юни фоайето на РИОСВ – Пловдив се превръща в изложбена зала, приютила детски
рисунки на тема „Ден на Земята – да инвестираме в нашата планета“. Картините са подбрани от проведен
от екоинспекцията конкурс и могат да бъдат разгледани от служители, посетители и клиенти на
институциите, помещаващи се във Водна палата – гр. Пловдив.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
(Д „НП Централен Балкан“)
Изложбата „Голямото завръщане“, която показва научни илюстрации, живопис, графика, дигитални
изображения и други смесени техники, бе открита вчера във възрожденска къща „Бухалов хан“ - част от
Етнографския
комплекс
„Старинно
Карлово“.
За първи път у нас се прави опит изкуството, науката и опазването на дивата природа да бъдат
представени като едно цяло, а „Голямото завръщане“ има за цел да покаже връзката между тях.
Изложбата акцентира върху проблема с изчезването на над 30 вида животни и растения от територията
на страната ни, както и върху опитите за възстановяване на техните популации. Представените в
изложбата художници и тяхното творчество изграждат съвременния облик на българската научна
илюстрация
и
изкуството,
вдъхновено
от
дивата
природа.
На откриването присъства зам. кметът на град Карлово - Антон Минев, представители на Община Павел
баня, служители на Д „НП Централен Балкан“, граждани на град Карлово и гости на комплекса.
В Детския отдел към Градска библиотека, гр. Севлиево се проведе открит урок с учениците от 5-ти и 6-ти
клас, от ОУ "Св.св. Кирил и Методий," община Севлиево.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян
(РИОСВ - Смолян)
В рамките на тазгодишната кампания, над 500 деца и възрастни от община Смолян отбелязаха Деня на
Земята - 22 април. Инициативите на РИОСВ - Смолян стартираха в началото на месец април със съвместна
кампания на инспекцията, Община Смолян и Държавно горско стопанство – Смилян (ДГС – Смилян). В
рамките на почистването под мотото „Да направим нашето населено място по-добро място за живот“, 15
образователни институции на територията на град Смолян и селата Смилян, Широка лъка и Търън
почистиха замърсени с отпадъци площи. В акцията по почистване взеха участие и служители на РИОСВ и
Община Смолян. За облагородяване на дворните пространства на училищата и детските градини взели
участие в инициативата, ЮЦДП ТП „ДГС - Смилян" предостави фиданки от вида Обикновен смърч, със
засаждането на които децата дадоха своя принос към по-чиста градска среда и по-чист въздух.
На 13 и 21 април на гости на инспекцията бяха ученици на ОУ „Стою Шишков“ село Търън и ОУ „Иван
Вазов“ град Смолян. Децата научиха как могат да дадат принос към опазването на околната среда и сами
изрисуваха своите текстилни торбички за пазаруване. Като крачка към намаляването на използваните в
ежедневието ни найлонови торбички за хранителни стоки за еднократна употреба, на 21 април всички
посетители на центъра за административно обслужване към РИОСВ - Смолян, получиха текстилна торбичка
подарък от инспекцията.
По молба на Народно Читалище „Прогрес 1939“ село Старцево, община Златоград за сътрудничество в
инициатива на читалището по повод Деня на Земята, РИОСВ - Смолян предостави награди за участниците в
конкурс за изработване на къщички за птички.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен) и
Басейнова дирекция „Дунавски Район“ (БДДР)
По повод 22 април - Ден на Земята, РИОСВ - Плевен и БДДР подпомогнаха организацията на няколко
инициативи. Кампанията премина под мотото „Инвестираме в нашата планета “.
В ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ – Плевен се проведе екологична дискусия.
В НУ „Единство “- Плевен се проведоха открити уроци. На 19-ти април беше представена презентация на
тема „Инвестираме в нашата планета “. Презентацията беше предоставена и на други детски и учебни
заведения.
На 21 април в ОУ „Петър Берон“ се проведоха много инициативи и конкурси по случай Деня на Земята:
рисунка на асфалт - „Земята безценен дар“, конкурс - ревю от отпадъчни материали, конкурс - изработване
на предмети от отпадъчни материали, засаждане на билки, конкурс - изработване на икебана от живи цветя,
почистване на двора- поливане и окопаване.
Бяха раздадени грамоти от РИОСВ - Плевен и БДДР – Плевен.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград
(РИОСВ – Благоевград)
По случай Деня на Земята – 22 април на 20.04.2022 г. представител на РИОСВ – Благоевград гостува на
четвъртите групи в Детска градина №12 „Алени Макове“ – гр. Благоевград. Децата участваха в открит урок
на тема „Как да се грижа за Земята?“, по време на който показаха много знания и загриженост за опазване
на планетата. След урока се забавляваха с героите от „Приказка за юначета с празни тумбачета“, с които се
учиха как да изхвърлят боклука разделно, какво е рециклиране и колко е полезно то за нашата планета.
Празникът продължи с тематични игри. Децата се разделиха на отбори и от вече непотребни материали
изработиха специално табло от капачки, изобразяващо дърво; великденски зайчета, цъфнали дръвчета, гора,
планетата Земя с много растителност от хартия и специален проект с пчелен кошер и парк, който е
изработен изцяло от отпадъчни материали.
На 21.04.2022 г. в IV ОУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Благоевград от представител на РИОСВ – Благоевград се
проведоха открити уроци за опазването на околната среда. С двата четвърти класа на училището урокът
беше с акцент към темата на тазгодишното отбелязване на Деня на Земята „Инвестираме в нашата
планета“. С петите класове от училището проведеният открит урок беше с акцент „Зеленото бъдеще е
проспериращо бъдеще“. Децата се запознаха със световната екоинициатива и с интересни факти за
планетата Земя, показващи необходимостта от това да променим действията си за нейното опазване. На
откритите уроци присъстваха и чуждестранни ученици, които са гости на училището по програмата
„Еразъм“. Сградата на училището е украсена със специално разработени платна по случай празника.

Вълшебен празник за Деня на Земята сътвориха учениците и учителите в XI ОУ „Христо Ботев“ – гр.
Благоевград. На 21.04.2022 г. целият ден бе посветен на празника „За мирна и зелена планета“, в който
активно участие взеха всички ученици. Празникът започна с флашмоб и хепънинг от седмите класове с
отправено послание, „Обичам Земята“. Първокласниците показаха танц за обединението на народите в
опазване на околната среда, в който децата преоблечени с костюми от различни националности, хванати за
ръце обикалят планетата Земя. В истинска сензация се превърна проведеното модно ревю „Децата на
Земята“. Над 40 модела дефилираха в двора на училището с костюми от отпадъчни материали. Деца от
различните класове участваха в състезания и щафетни игри „С грижа за околната среда“. Празникът
продължи със състезание за рециклиране. На двора на училището беше разположена изложба на изготвени
от децата тематични проекти за празника. От представител на РИОСВ – Благоевград бяха наградени
победителите в проведените в училището конкурси за есе и за рисунка, посветени на опазване на околната
среда, както и най-атрактивните модни костюми от отпадъчни материали. На 20.04. в училището беше
открита и изградената по проект на ПУДООС класна стая на открито. На пространството около стаята от
учениците са засадени дръвчета и цвета. Екологичното възпитание и добрите примери за опазване на
природата са част от всекидневната работа на училището, за което учители и ученици бяха поздравени от
РИОСВ – Благоевград.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ – Варна)
и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)
РИОСВ – Варна и БДЧР проведоха съвместни инициативи по повод Световния ден на Земята.
Експерти от двете институции посетиха Университетска ботаническа градина - Варна заедно с ученици от
ПГИ „Д-р Иван Богоров“. На обзорната разходка в Екопарка беше представено многообразието от дървесна
и храстова растителност. Учениците получиха богата информация за сезонното зацветяване в Екопарк Варна, както и за ежедневните грижи, които се полагат за растителните колекции. След беседата младите
природолюбители се включиха в засаждането на 3 бр. Castanea sativa. Видът е включен в Червената книга на
Р България като застрашен. Ръководителят на Университетска ботаническа градина - Варна показа стъпките
по засаждане на дърво и обясни подробно грижите, които трябва да се полагат за правилното му развитие.
РИОСВ - Варна и БДЧР журираха и състезание между ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. То се
проведе под надслов „Тайните на природата“ и също е част от инициативите посветени на Световния ден на
Земята. Участниците демонстрираха завидни знания по биология и химия и получиха поименни грамоти и
други награди.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас
(РИОСВ – Бургас)

За Международния ден на Земята, РИОСВ – Бургас проведе съвместно с читалище „Христо Ботев 1937“ към
Община Бургас за пета поредна година конкурс за детска рисунка на тема: „Инвестирайте в нашата планета“. В
надпреварата се включиха 60 ученици в три възрастови групи от цялата страна.
Отделно в инициативата се включиха:
• 4-ти „а“ клас от ОУ "Христо Ботев" гр. Ахелой и техните гости - пчелари от с. Гюльовца, запознаха децата с
живота на пчелите. Учениците имаха възможност да разгледат пчелен кошер, научиха за пчелното семейство
и ролята на пчелите в него. По време на урока дегустираха различни видове мед, научиха много за пчелните
продукти и ползата им за човешкия организъм.
• Земята и нейните помощнички - Феята на Слънцето, Феята на Водата и Феята на Цветята посетиха учениците
от начален курс в СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос, като ги запознаха с Деня на Земята и колко е важно да
живеем природосъобразно.
• Табло за Денят на Земята изработиха ученици от 8-ми, 9ти и 10-ти класове при ПГСС - гр. Карнобат.
• 4-та „a“ група "Пчеличка" при Детска градина ,,Пролет" гр. Айтос и 3-та група "Делфинчета" от ДГ "Изгрев"
гр. Бургас пяха песни и рисуваха Земята.
• 4-та група "Звездичка" при ДГ "Калина Малина", гр. Айтос изобретиха играчки от рециклирана хартия.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
(РИОСВ - Враца)
На 21 април експерти от РИОСВ - Враца организираха туристически преход по маршрута „Враца пещера Леденика“.
След разходката беше извършено почистване на къмпинг „Кариерата“ от различни видове отпадъци,
разпределени в чували за смет. Къмпингът е облагороден с беседки и места за отдих, където експертите
направиха почивка, която включваше беседа за опазване на планетата Земя.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен (РИОСВ – Шумен)
С образователен урок за деветокласниците от СУ „Сава Доброплодни" започнаха инициативите на РИОСВ Шумен по повод Деня на Земята. Дискусия сред учениците предизвика мултимедийната презентация на тема
„Екологичното равновесие на Земята", представена от експерт на инспекцията. След урока в двора на
училището учениците, засадиха няколко иглолистни вида растения.
Десетокласниците от СУ „Йоан Екзарх Български“, представители на Съвета на хуманитаристите в училището
и преподаватели засадиха фиданки в двора на училището, в инициатива на РИОСВ - Шумен по повод Деня на
Земята. Срещата беше подпомогната от директора на училището, която лично се включи в засаждането.
Открит урок с дискусия и засаждане на растителни видове (туя) се проведе с десетокласници от СУ „Йоан
Екзарх Български“ – гр. Шумен. Въпреки лошото време в мероприятието се присъединиха и гости на
училището от Програмата за мобилност за обмен на иновации по националната програма „Иновации в
действие“ и представители от партниращи училища от страната.
По – късно в актовата зала на хуманитарната гимназия експерти от шуменската екоинспекция разговаряха с
присъстващите по проблемите на околната среда в световен мащаб и бе акцентирано върху мотото на
тазгодишното отбелязване на Деня на Земята - „Инвестираме в нашата планета“. Представената презентация на
тема „Екологично равновесие на Земята“ предизвика дискусия, в която учениците заявиха своята гражданска
позиция по екологичната тема. Иглолистна фиданка засадиха учениците от 3-ти „а“ клас в двора на СУ
„Панайот Волов“ в Шумен. В урока, с който продължи инициативата на шуменската екоинспекция,
третокласниците коментираха с експерти кои са най-големите замърсители на атмосферния въздух. Разделени
на два отбора, те нарисуваха с послание, своето виждане за опазване на околната среда чиста.

Еко – беседа на открито за опазване чистотата на въздуха и засаждане на туя се проведе с
третокласници от СОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен. В мероприятията на екоинспекцията за Деня
на Земята се включиха и ученици от 6-ти и 7-ми клас на СУ „Васил Левски“ в гр. Нови пазар. Децата
от кръжока по „Природни науки“ и по „Технологии“ гостуваха в регионалната инспекция и
разгледаха лабораториите на специалистите от Регионалната лаборатория към ИАОС. Те
наблюдаваха процеса за анализиране на проби от подземни води за определяне на амоний и желязо и
измерването на катиони и аниони във води посредством йонхроматографска система.
РИОСВ - Шумен обяви конкурс за най-цветна и подредена градинка от малчуганите на шуменските
детски градини. Конкурсът е на тема: „Моята цветна градинка” и е организиран по повод Деня на
Земята. Идеята е да се насърчат децата от най-ранна детска възраст да изграждат навици и умения за
грижа към природата и околната среда. За целта от шуменската екоинспекция са подсигурили цветни
стръкове от вида Тагетис, които да бъдат предоставяни на представители от шуменските детски
заведения, пожелали да се включат в конкурса. Градините, класирани на първо, второ и трето място
ще бъдат обявени на 13 май на официалния сайт на инспекцията и на Фейсбук страницата. Те ще
получат грамоти, награди и образователни уроци.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново
(РИОСВ – Велико Търново)
В периода 18-21 април РИОСВ - Велико Търново посрещна студенти и ученици за отбелязване на Деня на
Земята. Инициативите на РИОСВ бяха проведени в съответствие с експонираната в информационния
център на инспекцията фотоизложба “Натура 2000 в България“.
На 18.04.2022 г. беше организирана информационна среща в РИОСВ със студенти от Историческия
факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Поля Русева от СНЦ „Зелени Балкани“, Пловдив представи
защитени животински видове, включени в природозащитната мрежа Натура 2000 и работата на
сдружението за тяхното опазване. Студентите имаха възможност да видят три макета на защитени видове
в реални размери, както и да подредят пъзели за Ловния сокол и Натура 2000 в България. Преподавателите
организираха географски куиз чрез Kahoot в три кръга на тема „Защитени природни обекти” за
студентите, участващи в срещата. На 19.04.2022 г. РИОСВ беше домакин на работна среща, на която
ученици от великотърновското ОУ „П. Евтимий“ представиха презентации за защитени растения и
животни в България пред три гостуващи училища I ОУ Св. св. „Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Кавракирово, общ. Петрич и IV ОУ „Св.св. Козма и Дамян“, гр. Сандански.
От своя страна, РИОСВ представи своята работа и показа томовете на Червената книга на Република
България, като учениците имаха възможност да се запознаят отблизо с тяхното съдържание.

Темата за защитени видове и защитени територии в региона беше представена пред ученици от ОУ „Хр.
Ботев“, гр. Велико Търново на 21 април. В инициативите в РИОСВ се включиха 74 участници – ученици,
студенти, учители и преподаватели, служители.
Група „Звънче“ на ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново информира инспекцията за отбелязване на
природозащитната дата със седмица на Земята (11-15.04.2022 г.) с изработване на табло, дидактически
игри, апликиране, засаждане на две дървета в двора на детската градина.
СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица също уведоми РИОСВ за инициативите за отбелязване на
Деня на Земята с учениците от начален етап: Открит урок, Сръчни ръчички - Планетата Земя, Денят на
Земята - Приказка за цар Боклук и кралица „Чистота“, Ден на Земята" - урок в час на класа, засаждане на
цветя, засаждане на растение. Ученици се включиха в инициативата на Младежки дом Горна Оряховица
за изработване на най-дългата рисунка на тема „Ако бях планетата Земя“.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ – Русе)
РИОСВ - Русе отбеляза Деня на Земята с два открити урока и конкурс за снимка с послание на тема:
„Инвестирай в нашата планета“.
На 7 април 2022 г. сборна група от Занималня „Бърборино“ посетиха информационния център на
екоинспекцията. Занятието бе посветено на Деня на Земята 22 април. С помощта на Ламята Вихра и Озиозон децата научиха повече за образуването на парниковите газове и влиянието им върху хората и
природата.
С това децата обогатиха климатичната си култура, която е една от опорните точки в кампанията за Деня на
Земята. Мотото за 2022 г. - „Инвестирай в нашата планета“ подсказва, че всички, в ролята си на потребители
на природните блага, в ежедневието си трябва да полагаме усилия, за да помогнем на Земята – да засадим
дърво или растение, да събираме отпадъците си разделно, да предпочитаме обществения транспорт, да
потребяваме разумно. В края на занятието децата получиха брошура с послания, за да им напомня за
индивидуалния принос на всеки за опазването на природата.
Децата от подготвителна група на ДГ „Иглика“ – гр. Русе вече знаят всичко за разделното събиране на
отпадъците. Това стана ясно след открит урок, проведен в навечерието на Деня на Земята. Децата
демонстрираха желанието си за една по-чиста и приветлива среда. Чрез забавни игри те отлично се справиха
с поставените им задачи – разделно събиране на отпадъци, изработка на сувенири от непотребни опаковки,
засаждане на цветя. В ролята на журналисти три от децата представиха репортажи за замърсяване на
въздуха, река Дунав и Лесопарк „Липник“. В края на урока бъдещите първокласници отправиха послания с
цветни балони за чист въздух, по-чиста и здравословна среда. Тези послания кореспондират напълно с
мотото на Деня на Земята - „Инвестирай в нашата планета“. За усърдието си децата получиха индивидуални
награди, предоставени от РИОСВ - Русе и „ЕКОПАК“.

Дирекция „Национален парк Рила“ (Д „НП Рила“)
По повод Деня на Земята се проведе съвместна инициатива с Детски парламент – Благоевград (ДП –
Благоевград) и НП „Рила“ под надслов „Спаси Земята, започни от Рила“. Ученически работни групи на ДП
– Благоевград от ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, ЕГ „Людмил Стоянов“, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и
служители на Д „НП Рила“ дискутираха теми, свързани с опазването на най-големия национален парк в
България. Основната дискусионна тема бе „Справяне със замърсяването на Седемте Рилски езера и
опазването на циркуса в НП „Рила“. След представяния и презентации с богат снимков материал по темата,
работните групи „Марица“, „Искър“ и „Места“ от трите училища подробно обсъдиха и представиха
техните виждания за търсенето на устойчиви начини за справяне със замърсяването на езерата и опазването
на защитената територия. Д „НП Рила“ и ДП - Благоевград планират поредица от съвместни инициативи в
училищата свързани дългосрочното опазване и устойчивото управление на Парка.
В двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Белица бяха засадени елови и смърчови фиданки, а експерти от
националния парк изнесоха еко-беседа пред ученици от първи до шести клас. Инициативата за отбелязване
на Деня на Земята бе организирана съвместно с НЧ „Г. Тодоров“ и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Белица.
Събитие по повод Деня на Земята се проведе и в района на Якорудските водопади. В акция за почистване
на пътеката за Якорудските водопади се включиха служители на парка, на ДГС - Якоруда и СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – Якоруда. По маршрута бе поставена маркировка и изградено мостче. Директорът на
националния парк поздрави участниците в инициативата и отправи послание за опазване на природата.
По повод Деня на Земята, в Исторически музей – гр. Разлог се проведе еколектория „Природата на НП
„Рила“ с ученици от община Разлог.

Детски празник по повод Деня на Земята се проведе в ДГ № 4 „Роса“ – Благоевград с участието на деца
от 3-та група „Усмивка”. Също бе организиран и празник по повод Световния ден на Земята с участието
на ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Баня, община Разлог. Ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас засадиха
дръвчета и научиха повече за Земята и нейното опазване.
Ученици от 2-ри клас на II ОУ „Димитър Благоев“ - Благоевград участваха в еко - занимания по повод
световната природозащитна дата в Посетителски-информационен център - гр. Благоевград.
Десетокласници от ПГ по лека промишленост и туризъм „Гоце Делчев“ – Благоевград се запознаха с
богатото биоразнообразие на НП „Рила“ и начините за неговото опазване.
Дни на отворените врати по повод Деня на Земята се проведоха в Посетителски център – Паничище и
Посетителски-информационен център – Самоков на 21 и 22 април 2022 г.

Дирекция „Национален парк Пирин“ (Д „НП Пирин“)
На 21 април за поредна година Д „НП Пирин“ организира пролетно почистване на ниската част на планината,
посветено на деня на Земята. Акцията се проведе в петте паркови участъци, като бяха почистени подходите
към защитената територия. Към почистващите в Парков участък „Вихрен“ се присъединиха доброволци –
украински бежанци и ученици от ПЛТГ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Банско. При почистването бяха събрани
80 чувала с отпадъци. Информация за събитието беше разпространена и чрез интервю за Радио Благоевград,
проведено на 21 април.
В периода 18 април – 21 април в Посетителския център на НП „Пирин” в гр. Банско се проведе Седмица
посветена на Деня на Земята.
Четири организирани групи деца от гр. Ботевград посетиха информационния център в рамките на седмицата
на Деня на Земята. С тях парковите експерти говориха за един от най-важните екологични проблеми, пред
който сме изправени днес – замърсяването с пластмаса и начините, с които всеки един от нас може да
помогне за неговото решаване.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - БДЧР
По повод Деня на Земята – 22 април, БДЧР проведе следните инициативи:
• Празник на гората с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна в Екопарк - Варна към Софийски
университет “Св.Климент Охридски“;
• Беседа по темата “Инвестираме в нашата планета“ с ученици от 6-ти клас от ОУ „Христо Ботев“, гр.
Варна.
• Изнасяне на открит урок пред деца от 7-ми клас към СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна.
• Провеждане на тематично отборно състезание между ученици от 7 - ми клас от СУ „Димчо Дебелянов“
под надслов „Тайните на природата“- гр. Варна.
• Засаждане на дръвче в двора на ОУ „Кирил и Методий“ с ученици от 3-ти клас.
Проведените инициативи, фокусираха вниманието върху екологичната и социална политика, устойчивото
развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да
съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението
на климата и начините за справяне с проблема.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково
(РИОСВ – Хасково)
РИОСВ - Хасково изпрати информационно-образователни материали и призова всички училища, детски
градини, екоклубове, общини и природолюбители от Хасково, Кърджали и региона да се включат с подходящи
инициативи в отбелязването на Деня на Земята.
Стотици деца от детски градини и училища се включиха в отбелязването на Деня на Земята с образователни
занимания и екоинициативи по засаждане на цветя и дръвчета, почистване на малки терени и изработване на
плакати, презентации и др.
Експерти от екоинспекцията също участва в някои екологични инициативи:
- Организиран открит урок от учениците от СОУ "Христо Смирненски" с. Черноочене за отбелязването на
Световния ден на Земята. Десетокласници отправиха своите послания да пазим природата и да се грижим за
нея и представиха специално изработена презентация по темата. Беше изнесена кратка лекция от експерт на
РИОСВ - Хасково.
- По покана на Община Тополовград експерти от екоинспекцията присъстваха на награждаването на
победителите от конкурси организирани за ръчна изработка на полезни вещи от употребявани материали,
кошчета за разделно събиране на отпадъци и изложба на изделия от употребявани отпадъци. Гостите от
екоинспекцията запознаха присъстващите за ползите от вторично използване на материали в ежедневието.
- По покана на Община Тополовград експерти от екоинспекцията присъстваха на награждаването на
победителите от конкурси организирани за ръчна изработка на полезни вещи от употребявани материали,
кошчета за разделно събиране на отпадъци и изложба на изделия от употребявани отпадъци. Гостите от
екоинспекцията запознаха присъстващите за ползите от вторично използване на материали в ежедневието.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР)
В сградата на БДИБР пред служители на басейнова дирекция и студенти от специалност „Екология и
ОПС” и преподаватели от Аграрен университет - Пловдив, по случай Деня на Земята се проведе
лекция на тема „Обявяване на защитени територии и вековни дървета”. Лектор по темата беше г-н
Симеон Арангелов, изпълнителен директор на Асоциация на парковете в България. По време на
лекцията нагледно бяха показани случай за обявяване на Защитени територии и вековни дървета.

