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

Място на провеждане

Дата

22 МАРТ
СВЕТОВЕН ДЕН НА
ВОДАТА
2022 Подземни води

Организатори/
Партньори
РИОСВ - София

Качване на информационно - образователно
прессъобщение по темата: „Подземни води –
да направим невидимото видимо“.

РИОСВ - София

22.03.2022 г.

Изложба от детски рисунки на тема „Водата –
извор на живот“.

Фоайе
в
административната сграда
на РИОСВ - Пловдив

1.03.2022 г. –
15.04.2022 г.

РИОСВ - Пловдив

„Приказка за водата“ – открит урок пред
възпитаниците от 3-та и 4-та група от ДГ
„Малина“, район „Южен“.

ДГ
„Малина“,
район
„Южен“, гр. Пловдив

21.03.2022 г.

РИОСВ - Пловдив

Участие
в
традиционния
общоградски
хепънинг по случай Световния ден на водата –
в хепънинга е включена сцена с водещ и
тематичен сценарий, състезания на училищни
екоклубове, викторина и много игри, изненади
и награди.

Площад
„Стефан
Стамболов“
№
1
(Копчетата), гр. Пловдив

22.03.2022 г.

РИОСВ - Пловдив
Община Пловдив
Областна администрация
- Пловдив
„ВиК“ ЕООД - Пловдив
БДИБР - Пловдив

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

Място на провеждане

„Водата, без която не можем“ – училищен
празник в ОУ „Яне Сандански“. Учениците от
по-малките класове ще подготвят изложба,
експерт от РИОСВ – Пловдив ще изнесе
презентации пред 2-ри и 4-ти клас, а
учениците от горните класове ще подготвят
информационни материали за ценността на
водните ресурси, които ще публикуват на
училищната интернет платформа.
„Подземните води – да направим невидимото
видимо“ – открит урок пред клуб „Приятели
на науката“, 7-ми клас, СУ „Патриарх
Евтимий“, гр. Пловдив.
Конкурс „Подземните води – да направим
невидимото видимо“, участие с творби на
английски език (линк към творбите се изпраща
до седалището на ООН). Участниците по
желание, може да изпращат линк към творбите
с озвучаване на бълг. език или бълг. субтитри
до РИОСВ - Бургас.

ОУ „Яне Сандански“, гр.
Пловдив

22.03.2022 г.

СУ „Патриарх Евтимий“,
гр. Пловдив

25.03.2022 г.

РИОСВ - Пловдив
СУ „Патриарх Евтимий“ –
Пловдив

онлайн

21.03.2022 г.

ООН
РИОСВ - Бургас

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Пловдив
ОУ „Яне Сандански“ –
Пловдив
СНЦ „Зелени Балкани“

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

Място на провеждане

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Бургас

Дата

Покана за отбелязване на Деня на водата с
инициативи по избор – рисунки, засаждане,
снимки с послания, които може да се споделят,
вкл. на е-поща: pr@riosvbs.com или на
Фейсбук страницата на РИОСВ - Бургас.

онлайн

22.03.2022 г.

Публикация на интернет страницата на
РИОСВ - Хасково с информация за
инициативата на ООН по случай „Световния
ден на водата” - 22.03.2022 г. и
организирания конкурс на тема „Подземните
води – да направим невидимото видимо“ за
едноминутен филм.
За участниците, които не владеят английски
език е дадена възможност да изпратят линк
към творбите си с озвучаване на български
език или български субтитри до РИОСВ –
Хасково.

онлайн

08.03.2022 г.
21.03.2022 г.

-

ООН
РИОСВ - Хасково

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

Място на провеждане

Организатори/
Партньори
21.03.2022 г. - НУ
„Св.
Паисий
25.03.2022 г.
Хилендарски“ – Банско
РИОСВ - Благоевград
Дата

Седмица на водата в НУ „Св. Паисий
Хилендарски“, гр. Банско

гр. Банско

Фотоконкурс „Висяща градина с подправки“
на РИОСВ - Монтана. От 3 до 6 броя снимки
от участник, изпратени до 18.03.2022 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 22.03.2022 г.
Посещение на ученици и запознаване с
дейността на Пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ), гр. Монтана.

Онлайн или до адрес на
РИОСВ – Монтана

Срок
на
изпращане - до
18.03.2022 г.

РИОСВ – Монтана

ПСОВ, гр. Монтана

21.03.2022 г.

ГПЧЕ „Петър Богдан“ гр.
Монтана
РИОСВ – Монтана

Пробонабиране от приток на р. Луда Яна в
близост до СУ „Нешо Бончев“ и коментар на
моментното състояние на реката, според
замерените показатели.
„Електронна водна кръстословица” – ще се
попълва от мобилните телефони - състезание
за време и точност между ученици 10-ти клас.

СУ „Нешо Бончев”, гр.
Панагюрище

22.03.2022 г.

РИОСВ - Пазарджик

СУ „Нешо Бончев”, гр.
Панагюрище

22.03.2022 г.

СУ „Нешо
Панагюрище

Бончев”

–

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

Място на провеждане

„Да направим невидимото видимо“ – химичен
и биологичен микроскопски анализ на
молекули от взетите водни проби и
разясняване на съдържимото.
„Еко междучасие” – предаване на негодни
батерии от домакинствата за рециклиране и
представяне на любопитни факти за водата
пред петокласници.
Еко дискусия на тема „Подземни води - да
направим невидимото видимо“.

СУ „Нешо Бончев”, гр.
Панагюрище

22.03.2022 г.

СУ „Нешо Бончев”, гр.
Панагюрище

22.03.2022 г.

РИОСВ - Пазарджик

НУ „Христо Ботев“, гр.
Плевен

21.03.2022 г.

НУ „Христо Ботев“
Плевен, БДДР – Плевен
РИОСВ – Плевен

Еко дискусия на тема „Подземни води – да
направим невидимото видимо“ с участието на
възпитаници на учебни заведения от град
Белене.
Информационна кампания с презентации под
наслов „Подземни води - да направим
невидимото видимо“.

Дирекция на Природен
парк „Персина“

22.03.2022 г.

СУ „Стоян Заимов“, гр.
Плевен

21.03.2022 г. 25.03.2022 г.

БДДР – Плевен
Природен парк „Персина“
Община Белене
РИОСВ – Плевен
СУ „Стоян Заимов“ Плевен БДДР – Плевен
РИОСВ – Плевен

Дата

Организатори/
Партньори
СУ „Нешо Бончев”
Панагюрище

-

-

Инициативи за отбелязване на
Световния ден на водата – 22 март 2022 г.
Инициативи
Информационна кампания с презентации под
наслов „Подземни води - да направим
невидимото видимо“.
Информационна кампания „Подземни води да направим невидимото видимо“.
Открит урок с екоклуб от ОУ „Олимпи Панов“
гр. Русе на тема „Подземни води“.

До училищата ще бъдат изпратени материали,
предоставени от БДДР - Плевен, за
провеждане на кампания по места.
Открит урок с демонстрация на начин за
пречистване на отпадъчни води и еко
викторина с ученици от 10-ти б и 10-ти в клас
на Професионална гимназия по икономика
(ПГИ), гр. Шумен.

Място на провеждане

Организатори/
Партньори
ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. 21.03.2022 г. – ОУ „Д-р Петър Берон“ –
Плевен
25.03.2022 г.
Плевен
БДДР – Плевен
РИОСВ – Плевен
РИМ - Плевен
21.03.2022 г. – РИМ – Плевен, отдел
25.03.2022 г.
„Природа“
БДДР – Плевен
РИОСВ – Плевен
Информационен център на 22.03.2022 г.
РИОСВ-Русе
РИОСВ - Русе
БДДР – Плевен
Регионална лаборатория –
Русе към ИАОС
ОУ „Олимпи Панов“ - Русе
Училища в района
22.03.2022 г.
РИОСВ – Русе
БДДР – Плевен
ПГИ, гр. Шумен

Дата

18.03.2022 г.

РИОСВ - Шумен в
партньорство с
ръководството на ПГИ Шумен

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

Място на провеждане

Открит урок с демонстрация на начин за
пречистване на отпадъчни води и еко
викторина с ученици от 9-ти г и 9-ти д клас на
ППМГ „Нанчо Попович“.

ППМГ „Нанчо Попович“,
гр. Шумен

22.03.2022 г.

Конкурс за мултимедийна презентация на тема
„Как да пестим водата?” с акцент за
значението на подземните води.

онлайн

21.03.2022 г.
обявяване на
класирането

РИОСВ - Шумен

Информационна кампания на тема „Подземни
води – да направим невидимото видимо“.

Сградата на РИОСВ Смолян

21.03.2022 г. –
22.03.2022 г.

РИОСВ - Смолян

Открит урок на тема
подземните води?“.

опазим

Сградата на ОУ „Стою
Шишков“,
гр. Смолян

21.03.2022 г.

РИОСВ - Смолян

Изработване на информационни табла с
интересни факти за значението и устойчивото
ползване на водите.

Сградата на ОУ „Стою
Шишков“,
гр. Смолян

21.03.2022 г.

РИОСВ - Смолян

„Как

да

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Шумен в
партньорство с
ръководството на ППМГ
„Нанчо Попович“ – Шумен

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Смолян

Изработване на информационни табла на тема
„Подземни води - да направим невидимото
видимо“.

Сградата на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ село
Смилян

22.03.2022 г.

Открит урок за Световния ден на водата с
ученици от 5-ти клас на ОУ „Кирил Христов”,
гр. Стара Загора.

ОУ „Кирил Христов”, гр.
Стара Загора

21.03.2022 г.

ОУ „Кирил Христов” –
Стара Загора
РИОСВ – Стара Загора

Зарибяване на водоеми в гр. Ямбол.

гр. Ямбол

22.03.2022 г.

Община Ямбол
РИОСВ - Стара Загора

Засаждане на фиданки с ученици от 9-ти клас
на ПГКНМА „проф. Минко Балкански”, гр.
Стара Загора.

ПГКНМА „проф. Минко
Балкански”, гр. Стара
Загора

23.03.2022 г.

ПГКНМА „проф. Минко
Балкански” - Стара Загора
РИОСВ - Стара Загора

Изложба на ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас
на тема „Подземни води да направим
невидимото видимо“.

Сградата на РИОСВ Стара Загора

21.03.2022 г. –
25.03.2022 г.

РИОСВ - Стара Загора

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Стара Загора

Почистване на местност от екипа на РИОСВ Стара Загора.

гр. Стара Загора

21.03.2022 г. 25.03.2022 г.

Провеждане на открит урок.

ЧДГ „Мечтатели“, гр.
Варна

10:00 ч.
21.03.2022 г.

РИОСВ - Варна

Провеждане на открит урок.

СУ „Димчо Дебелянов“,
гр. Варна

12:00 ч.
22.03.2022 г.

РИОСВ - Варна

Изработване на постер-послание „10 причини

Училища
Великотърновска
Габровска области

10.03.2022 г. 22.03.2022 г.

РИОСВ - Велико Търново

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

14.03.2022 г.

ОУ „Бачо Киро“,
Велико Търново

14.03.2022 г. 18.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 3-ти б
клас
ОУ „Бачо Киро“- Горна
Оряховица, 2-ри б клас

да опазвам водата“. Покана към учениците от
двете области да се включат в инициатива за
популяризиране на значението на водата.
Писмо от 2070 г. - разговор за опазване на
водата.
Изработване на постер-послание „10 причини
да опазвам водата“.

от
и

гр.

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

Място на провеждане
Н.

Дата
14.03.2022 г. 22.03.2022 г.

Организатори/
Партньори
ОУ „Проф. Пенчо Н.
Райков“ - Трявна, 7-ми
клас

Изработване на плакати и постери с послание
“10 причини да опазвам водата” и
организиране на изложба.

ОУ „Проф. Пенчо
Райков“, гр. Трявна

Презентация на тема „Чиста вода за
здравословен свят“ пред ученици от ПМГ
„Васил Друмев“, гр. Велико Търново с
посещение на РЛ - Велико Търново.
Изложба на рисунки на тема „Водата е
безценна“.

Информационен център на
РИОСВ - Велико Търново

16.03.2022 г.

РИОСВ - Велико Търново
ПМГ „Васил Друмев“
РЛ - Велико Търново

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

17.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 1-ви а
клас

Изработване на табло и съчиняване на
приказка
„Приключенията
на
водната
капчица“.

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

18.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 2-ри б
клас

Вземане и анализ на водни проби от р. Янтра
на Стамболовия мост пред ученици от ОУ
„Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново.

Стамболовия мост в гр.
Велико Търново

18.03.2022 г.

РЛ - Велико Търново
ОУ „Патриарх Евтимий“

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Велико Търново
ОУ „Иван Вазов“ – Велико
Търново

Урок за водата пред ученици от 3-ти клас на
ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица.

ОУ „Иван Вазов“,
Горна Оряховица

гр.

21.03.2022 г.

Изработване на постер - послание „10 причини
да опазвам водата“.

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

21.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 1-ви б
клас и 4-ти а клас

Изложба на тема „Водата през погледа на
водата“.

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

21.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 2-ри а
клас

Изработване на информационно табло и
книжки, съдържащи любопитни факти за
водата и начините за нейното опазване.

СУ „Вичо Грънчаров“, гр.
Горна Оряховица

21.03.2022 г.

СУ „Вичо Грънчаров“ –
Горна Оряховица, 3-ти а
клас

Презентация на тема „Чиста вода за
здравословен свят“ пред ученици от СУ „Ем.
Станев“ , гр. Велико Търново.

СУ „Ем. Станев“,
Велико Търново

21.03.2022 г.

РИОСВ - Велико Търново
СУ „Ем. Станев“ – Велико
Търново

Посещение на ученици от Американски колеж
Аркус, гр. Велико Търново в РЛ - Велико
Търново с демонстрация на апарати за
измерване качеството на водата.

РЛ - Велико Търново

23.03.2022 г.

РЛ - Велико Търново
Американски колеж Аркус

гр.

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

Място на провеждане

„За водата“ – представяне на презентации,
изследвания и постери за водата, с посещение
на РЛ - Велико Търново.

Информационен център на
РИОСВ - Велико Търново

24.03.2022 г.

Изложба на постери с послание “10 причини
да опазвам водата”.

РИОСВ - Велико Търново
– партер и информационен
център

22.03.2022 г.30.03.2022 г.

РИОСВ - Велико Търново

Открит урок с ученици от Център за подкрепа
за личностно развитие, гр. Враца.

РИОСВ - Враца

22.03.2022 г.

РИОСВ - Враца

Информационна кампания „Подземни води –
да направим невидимото видимо“.

Територията на БДДР

21.03.2022 г. 25.03.2022 г.

Публикуване на информация за инициативата
на уебсайта и на Фейсбук страницата на
ИАОС.

Уебсайт
и
Фейсбук
страница на ИАОС

22.03.2022 г.

ИАОС
БДДР – Плевен
РИОСВ – Монтана
РИОСВ – Враца
РИОСВ – Плевен
РИОСВ – Велико Търново
РИОСВ – Русе
ИАОС

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Велико Търново
ОУ „П. Евтимий“
СУ „Ем. Станев“

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
ИАОС

Добавяне на тематични електронни материали
в новоизграждащата се секция „Виртуална
библиотека” на уебсайта на ИАОС.

Уебсайт на ИАОС

22.03.2022 г.

Изработване и изпращане до училища и
университети в страната на презентации,
посветени
на
опазването
на
водата.
Презентациите са съобразени с възрастта на
аудиторията и езиковата и принадлежност
(отделни презентации се подготвят за ученици
в долния и среден курс на обучение, както и
презентация
на
английски
език
за
чуждестранни студенти в България).
Отбелязване на 20 години БДДР – Плевен.

Уебсайт на ИАОС и
изпращане на имейли на
заинтересованите страни

22.03.2022 г.

БДДР – Плевен
ИАОС
РИОСВ – Велико Търново
РИОСВ – Враца
РИОСВ – Монтана
РИОСВ – Плевен
РИОСВ - Русе

Зала на Общински съвет –
Белене

22.03.2022 г.

БДДР - Плевен

Седмица на водата в Байкал с почистване на
брега на р. Дунав и устието на р. Искър,
маратон „Ден на водата“, информационна
кампания на тема „Подземни води – да
направим невидимото видимо“.

Общински
център
за
извънучилищни дейности
и занимания по интереси
село
Байкал,
община
Долна Митрополия

21.03.2022 г. 25.03.2022 г.

Общински център – Байкал
с подкрепата на БДДР –
Плевен и РИОСВ – Плевен

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
ПГ "Проф. д-р Асен
Златаров" - Видин, с
подкрепата на БДДР Плевен, РИОСВ – Монтана
ПГ "Проф. д-р Асен
Златаров"
- Видин, с
подкрепата на БДДР Плевен, РИОСВ – Монтана
община Пловдив

Почистване на брега на р. Дунав в гр. Видин.

Брега на р. Дунав в гр.
Видин

21.03.2022 г. 25.03.2022 г.

Escape room „Най-ценният ресурс“.

ПГ "Проф. д-р Асен
Златаров" гр. Видин

11:00 ч.
22.03.2022 г.

Участие в официална програма за отбелязване
на Световния ден на водата 22 март;
осигуряване на материали и подаръци за
училищата - участници в мероприятието.
Презантация и дискусия с ученици от еко-клуб
към Младежкия воден парламент в град
Каварна.
Празник за водата с децата от 4-та група на ДГ
“Звездичка“, гр. Варна. Изложба на детско
творчество.

пл. Стефан Стамболов №
1, Пловдив

22.03.2022 г.

Виртуално събитие

10:30 – 12:30 ч.
20.03.2022 г.

БДЧР - Варна

ДГ “Звездичка“, гр. Варна

10:00 ч.
22.03.2022 г.

БДЧР - Варна

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

Място на провеждане

Открит урок „Подземни води - да направим
невидимото видимо“ с ученици от ОУ „Кирил
и Методий“, гр. Варна.

ОУ „Кирил и Методий“,
гр. Варна

17:00 ч.
22.03.2022 г.

Конференция във връзка с честването на 20годишнината от създаването на БДЧР, с
участието
на
областни
и
общински
администрации на територията на БДЧР Варна, членове на Басейнов съвет, държавни,
научни и образователни институции.
Засаждане на 20 броя широколистни дръвчета
в градинките около административната сграда
на БДЧР - Варна.

Зала в хотел „Голдън
Тюлип“, гр. Варна

10:30-13:00 ч.
22.03.2022 г.

БДЧР - Варна

В
района
на
административната сграда
на БДЧР- Варна

22.03.2022 г.

БДЧР - Варна

Отбелязване на Световния ден на водата с
тематични игри с ученици от 4-ти клас.

3 ОУ „Димитър Талев“,
гр. Благоевград

22.03.2022 г.

БДЗБР - Благоевград

Отбелязване на Световния ден на водата с
тематични игри с ученици от 4-ти клас.

Първо ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий",
гр. Гоце
Делчев

22.03.2022 г.

БДЗБР- Благоевград

Дата

Организатори/
Партньори
БДЧР - Варна

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

22.03.2022

Организатори/
Партньори
БДЗБР- Благоевград

онлайн

18.03.2022 г.

ДНП „Централен Балкан“

Открит урок на тема „Да направим
невидимото видимо“ в НУ „Васил Левски“, гр.
Габрово.

НУ „Васил Левски“, гр.
Габрово

10:00 ч.
22.03.2022 г.

ДНП „Централен Балкан“

Засаждане на дръвче в двора на НУ „Васил
Левски“, гр. Габрово.

НУ „Васил Левски“, гр.
Габрово

11:15 ч.
22.03.2022 г.

ДНП „Централен Балкан“

Седмица посветена на Деня на водата.

Посетителски
информационен център на
НП „Пирин” в гр. Банско

21.03.2022 г. –
25.03.2022 г.

ДНП „Пирин”

Инициативи

Място на провеждане

Тържество по повод 20 години от създаването
на Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“.

Университетски
"Бачиново",
Благоевград

Публикация в уебсайта на Дирекция „НП
Централен Балкан“ и ФБ страницата на
Дирекцията.

център
гр.

Дата

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

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
ДНП „Пирин”

Открит урок с деца от ДГ „Здравец”, гр.
Банско.

ДГ „Здравец”, гр. Банско

21.03.2022 г.

Образователна еко-програма по повод Деня на
водата – презентации и еко-занимания участват ученици от петите класове – 3 групи.

Посетителски
информационен
гр. Благоевград

09:00-12:00 ч.
21.03.2022 г.

Дирекция „НП Рила“ и СУ
„Кузман Шапкарев“ –
Благоевград

Детски празник по повод Световния ден на
водата - участват деца от втора, трета и
четвърта група.

ДГ № 10
Благоевград

10:30 ч.
22.03.2022 г.

Дирекция „НП Рила“ и ДГ
№ 10 „Мак“ - Благоевград

Ден на отворените врати по повод 22 март Деня на водата.

Посетителски център –
Паничище и Посетителски
информационен център Самоков
ДГ „Слънце“, гр. Дупница

09:30 – 17:00 ч.
22.03.2022 г.

Дирекция „НП Рила“

09:00 ч. и 11:00
ч.
24.03.2022 г.

Дирекция „НП Рила“ и ДГ
„Слънце“ - Дупница

Детски празник по повод Световния ден на
водата – презентации и еко-игри на тема
„Водното богатство на НП „Рила“. Участват
деца от третите и четвъртите групи.

център,

„Мак“,

гр.

