Инициативи за отбелязване на
Световния ден на околната среда – 5 юни 2022 г.
Инициативи

Място на провеждане

Дата

Интерактивен урок „Голямото
затопляне“. Участват: Земята,
Слънцето. Гостуват: Въглероден
диоксид, Азотен оксид, Хлор –
Флуор въглеводороди и др. – с
ученици 9-ти клас.
“Живеем устойчиво, в хармония с
природата“ - презентация на
„зелени
инициативи“
на
училището и еко-ревю на модели,
изработени
от
отпадъчни
материали.
Екоработилничка „Направи си
сам“ - изработване на контейнери
за негодни батерии от отпадъчни
материали. Конкурс за плакат и
екопослание на тема: „Само една
планета“.

СУ “Св. Св. Кирил и
Методий“ - Велинград

02.06.2022
11.00 ч.

г.,

СУ “Св. Св. Кирил и
Методий“ - Велинград

02.06.2022
11.30 ч.

г.,

Център за подкрепа на
личностното развитие
(ЦПЛР) - Панагюрище

03.06.2022
15.30 ч.

г.,

Организатори/
Партньори
РИОСВ
Пазарджик
СУ
“Св.
Св.
Кирил
и
Методий“
Велинград
РИОСВ
Пазарджик
СУ
“Св.
Св.
Кирил
и
Методий“
Велинград
Център
за
подкрепа
на
личностното
развитие (ЦПЛР) Панагюрище
РИОСВ
Пазарджик

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори

Уебинар на тема „Екологични
решения
–
управление
на
отработените масла“.

Онлайн

03.06.2022 г.,
10:00 ч.

РИОСВ – Пловдив
МОСВ
„Омникар БГ“ ЕООД

Открит урок на тема „Само една
планета – да живеем в хармония с
природата“.

ОУ „Елин Пелин“ Пловдив

06.06.2022 г.

РИОСВ - Пловдив

Връчване на награди от национален
конкурс
за
изработване
на
климатична картичка с послание.

Информационен
център на РИОСВ Пловдив

01.06. - 03.06.
2022 г.

РИОСВ - Пловдив

Инициативи
Детски фестивал на знанието и
движението.

Място на
провеждане
Цар
Симеонова
градина – гр.
Пловдив

Дата

Организатори/ Партньори

04.06.
05.06.2022 г.

РИОСВ – Пловдив
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив
СНЦ „Асоциация за социална,
здравна и правна помощ”
Българска
федерация
по
спелеология
68-а бригада „Специални сили”
Сдружение
„Асоциация
на
родителите на деца с увреден слух“
СНЦ „Аварийно спасяване” Пловдив
Регионален природонаучен музей
Българско дружество за защита на
птиците
Спелео клуб „Пълдин” - Пловдив
Пещерен клуб „Джендема”
Спелео клуб „Ъндърграунд” София
Клуб
за
планинско-приложни
спортове „АГАРТА” – Пловдив.
Планинска спасителна служба отряд Пловдив
Книжарница „Мечо Пух” - Пловдив
Алпийски клуб „Пловдив”
Магазин „Аутсайдер”
Младежки червен кръст
Сдружение „По-диви Родопи”

Инициативи

Място на провеждане

Мултимедийна презентация на
тема: „Да живеем устойчиво в
хармония с природата“, пред деца
от детска градина „Славейче“, гр.
Криводол.
Открит урок и беседа с ученици
от 7-ми клас с тематичен фокус
„Да живеем устойчиво в
хармония с природата“ по
повод Световния ден на околната
среда.
Съвместна работна среща на тема
“Обмяна на опит, информация и
устойчиви практики за опазване
на
природните
ресурси.
Взаимодействие между БД и
РИОСВ“.

Детска
градина
„Славейче“ - Криводол

02.06.2022 г.

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Враца

СУ
„Димчо
Дебелянов“ - Варна

02.06.2022 г.

РИОСВ - Варна

ПБ
Интензивно
стопанство
”Приселци“,
с.
Приселци, общ. Аврен

03.06.2022 г.

РИОСВ – Варна
БДЧР

Открит урок с ученици от 2-ри
клас на ОУ “Петко Р. Славейков“,
гр. Варна по повод Световния ден
на околната среда.

Екопарк
(Университетската
ботаническа градина
в гр. Варна)

05.06.2022 г.

РИОСВ – Варна
БДЧР

Дата

Организатори/
Партньори
Община Бургас
НЧ „Христо Ботев
– 1937“
РИОСВ - Бургас
Рисувалня
„Елфина“ - Бургас
Онлайн списание
„Щъркел“ - София
РИОСВ - Бургас

Инициативи

Място на провеждане

Дата

IV-ти национален конкурс за
детска рисунка и приложно
творчество „Моите приятели –
котките и обичните ви животни“.

РИОСВ - Бургас и НЧ
„Хр. Ботев 1937“ Бургас

20.05. – 05.06.
2022 г.

Инициатива – „Снимай или
нарисувай
защитен
вид
животно/растение“.
Почистване
на
Резерват
„Ропотамо“.

Онлайн - facebook

16.05. – 05.06.
2022 г.

Резерват „Ропотамо“

04.06.2022 г.

РИОСВ - Бургас

пл. Кристал

31.05.2022 г.

РИОСВ - Шумен
РЗИ - Шумен

ДГ “Космонавт“

02.06.2022 г.

РИОСВ - Шумен

Изнесен кабинет за здравно и
екологично консултиране на
граждани и табло с екологични
послания по повод Световния ден
на околната среда.
Открит урок за чистотата на
въздуха и награждаване за
участие в конкурса „Моята
цветна градинка“.

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Шумен

Открит урок за чистотата на
въздуха и награждаване за
участие в конкурса „Моята
цветна градинка“.
Конкурс за „Най-оригинална
екологична
инициатива“,
реализирана
през
2021/2022
учебна година.

ДГ „Щурче“ и
ДГ „Пчелица“

03.06.2022 г.

онлайн

01.06.2022 г.

Регионален конкурс на тема
„Само една планета” – проект в
рамка. Проектът е за деца и
ученици на възраст между 5 и 10
години.
Подобряване
на
градската
екосистема, чрез засаждане на
подходящи растителни видове в
зелените площи в близост до
сградата на РИОСВ - Стара
Загора.
Експерти от РИОСВ четат
екоразкази написани от деца за
деца. Инициативата ще се
проведе
с
деца
от
4-та
подготвителна група.

РИОСВ - Стара Загора

17.05. - 03.06.
2022 г.

гр. Стара Загора

03.06.2022 г.

РИОСВ - Стара
Загора

ДГ № 68 Патиланско
царство

02.06.2022 г.

РИОСВ - Стара
Загора

РИОСВ - Шумен
Басейнова
дирекция
„Черноморски
район“
РИОСВ – Стара
Загора

Инициативи

Място на провеждане

Еко празник с ученици от 4 ОУ
„Стою Шишков“ - Смолян на тема:
„Да живеем устойчиво в хармония с
природата“.
Награждаване на участниците в
литературен конкурс на тема:
„Биоразнообразието – Богатството
на Родопите“.

Зала по интереси в
ОУ „Стою Шишков“ Смолян

03.06.2022 г.

Регионална библиотека
„Николай Вранчев“ Смолян

08.06.2022 г.

Открит урок за опазване на
околната среда с учениците от 9-ти
клас на ПГТЛК „Гоце Делчев“ –
Благоевград.
„Само една планета“ - открит урок с
учениците от 7-ми клас за опазване
на природата.
„Моят личен принос за опазване на
околната среда“ – открит урок,
занимания и работилница за
изработване на екопроекти с
учениците от 6-ти клас.
„Зелена планета“ – презентация,
занимания и работилница за
изработване на екопроекти с
учениците от 4-ти клас.

Професионална
гимназия по туризъм и
лека
промишленост
„Гоце
Делчев“
–
Благоевград
IV
ОУ
„Димчо
Дебелянов“
–
Благоевград

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Смолян

РИОСВ – Смолян
Регионална
библиотека
„Николай Вранчев“
- Смолян
РИОСВ
Благоевград

–

30.05.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

II
ОУ
„Димитър
Благоев“ – Благоевград

31.05.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

ХI ОУ „Христо Ботев“ –
Благоевград

01.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

30.05.2022 г.

Организатори/
Партньори
РИОСВ
–
Благоевград

Инициативи

Място на провеждане

Дата

„Вече съм голям и мога сам да се
грижа за природата“ – открит урок
с децата от третите групи в
детската градина.
„Време за природа“ – тематична
презентация пред учениците от 5ти клас.
Открит урок за опазване на
околната среда с ученици от ПМГ
„Акад. С. Корольов“ – Благоевград.

ЦДГ №1 „Ведрица” –
Благоевград

02.06.2022 г.

СУ „Христо Ботев“ – гр.
Кочериново

01.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

Природо-математическа
гимназия „Акад. С.
Корольов“
–
Благоевград
Регионална библиотека
„Димитър Талев“ –
Благоевград

02.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

03.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

Регионална библиотека
„Димитър Талев“ –
Благоевград

03.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

Природен
парк
„Беласица“
Защитена
зона
BG0000167 „Беласица”.

04.06.2022 г.

РИОСВ
Благоевград

–

„Нямаме планета Б“ – презентация
и образователни занимания с
учениците от 3-ти клас на II ОУ
„Димитър Благоев“ – Благоевград.
„Само една планета“ – презентация
и образователни занимания с
учениците от 2-ри клас на II ОУ
„Димитър Благоев“ – Благоевград.
Образователен поход с ученици от
НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ –
гр. Благоевград в Природен парк
„Беласица“.

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Публикация в интернет портала
на
Дирекцията:
www.centralbalkan.bg.
Публикация във ФБ страницата
на Дирекцията.
Акция
по
почистване
и
обновяване на инфраструктурата
на Екоцентър „Джендема“ и
екопътека „Бяла река“.

Д“НПЦБ“

03.05.2022 г.

Екоцентър
„Джендема“
и
екопътека „Бяла река“

05.06.2022 г.

Информационна
кампания
в
учебни и детски заведения в
Плевенска област под наслов
OnlyOneEarth.
„Да изчистим Дунав заедно“ при
с. Долни Вадим.

Детски
и
учебни
заведения в гр. Плевен

03.06. - 07.06.
2022 г.

Брегът на с. Долни
Вадим

05.06.2022 г.

Ден на околната среда в детска
градина „Синчец“.

ДГ „Синчец“

06.06.2022 г.

Организатори/
Партньори
Д“НП Централен
Балкан“

Д“НП Централен
Балкан“
Младежки
информационен
център - Карлово
БДДР и РИОСВ Плевен

Кметство Долни
Вадим
„Еко Партнърс“
Фондация
„Океани
без
отпадъци“
„Каяк клуб“ –
Свищов
БДДР, РИОСВ –
Плевен
ДГ „Синчец“

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Изложба и еко концерт по повод
5 юни.

Сграда на БДДР

06.06.2022 г.

Изложба на тема „Чиста околна
среда“.

Читалище „Бъдеще –
1927“ - с. Тодорово и
сграда РИОСВ

20.05. – 05.06.
2022 г.

XXXI Международен екологичен
форум „Сребърна - 2022“.

Откриване: Младежки
дом – зрителна зала,
гр. Силистра

03.06. - 04.06.
2022 г.

Пресконференция с Директора на
РИОСВ - Русе по повод
Световния ден на околната среда.
Открит урок по информатика,
посветен на Световния ден на
околната среда и 50-годишнината
от приемането на Конвенцията за
световното
наследство
на
ЮНЕСКО.

Информационен
център на РИОСВ Русе
АГ „Гео Милев“ – гр.
Русе

06/07.06.2022
г.
До 10.06.2022
г.

Организатори/
Партньори
БДДР
ДГ „Теменуга“
Читалище
„Бъдеще - 1927" с.
Тодорово
РИОСВ - Плевен
ЦПЛР - ОДК –
Силистра,
РУО - Силистра,
Община Силистра
с партньорството
на РИОСВ - Русе.
РИОСВ - Русе

АГ „Гео Милев“ –
гр. Русе

Инициативи

Място на провеждане

Екоконкурс „Мисли Зелено“ по
повод Световния ден на околната
среда.

ПГВДА
Вондрак“

„Йосиф

Зелена лекция в рамките на Elena
Art Fest.

Актова зала на СУ
„Иван Момчилов“ Елена

Да живеем в хармония с
природата – образователна беседа.

Информационен
център на РИОСВ Велико Търново

Дата
17.06.2022 г.
класиране на
изработените
макети/предме
ти
от
отпадъчни
материали.
21.06.2022 г.,
17.30
ч.
откриване на
изложба
и
награждаване
на
победителите.
02.06.2022 г.

08.06.2022 г.

Организатори/
Партньори
ПГВДА „Йосиф
Вондрак“ - Русе

Община
Елена,
Катедра
„Туризъм“ на ВТУ
„Св. св. Кирил и
Методий“
Велико Търново
Лятна
академия
Cambridge English
2022 на училища
Европа
РИОСВ - Велико
Търново

Място на провеждане

Публикувана информация в сайта
на РИОСВ - Хасково относно
Световния ден на околната среда
2022 г.

https://haskovoriew.egov.bg/wps/portal/
riosvhaskovo/inspection/news
1/onlyoneearth-2022
гр. Маджарово

20.05.2022 г.

14.05.2022 г.

СУ
„Васил
Левски“ - Хасково
РИОСВ – Хасково

Устремски
манастир
„Света Троица“

23.05.2022 г.

Защитена
местност
„Орешари“,
общ.
Крумовград,
обл.
Кърджали

10.05.2022 г.

Българска
фондация
„Биоразнообразие“
Сдружение “АРДА
2003“
с.
Стамболово,
област Хасково и
община гр. Мерич,
Одринска околия,
Република Турция

Посещение
на
децата
от
екологичен клуб към СУ „Васил
Левски“ - Хасково в гр.
Маджарово и открит урок с
лектор от РИОСВ – Хасково.
Участие на лектор от РИОСВ Хасково
в
инициативата
Образователен лагер „Сакар“.
Участие
в
експедиция
на
Защитена местност „Орешари“,
общ. Крумовград, обл. Кърджали
с участието на експерт от РИОСВХасково
по
проект
№СВ005.2.21.107
с
наименование
”Българо-турско
партньорство в туризма за подобро използване на природното,
културното
и
историческото
наследство
на
пограничните
региони”.

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ – Хасково

Инициативи

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатори/
Партньори

Научен
фестивал
„Еко
Шампиони“ по Проект „Еко
Шампиони“
с финансовата
подкрепа на Фонд „Активни
граждани България“.

гр. Хасково

09.06.2022 г.

Фондация ХАЛО
и СУ „Св. Паисий
Хилендарски“

Екоклуб
при
ПМПГ
„Св.
Климент Охридски“, гр. Монтана
ще отбележат световния ден на
околна среда чрез презентация,
постери и провеждане на анкета.

ПМПГ „Св. Климент
Охридски“ - Монтана

03.06.2022 г.

ПМПГ
Климент
Охридски“
Монтана

Почистване на терени и площи в
района на яз. „Огоста“ и
местността „Ръсника“ от битови
отпадъци.

Район на яз. „Огоста“
и
местността
„Ръсника“, землище на
гр. Монтана.

03.06
–
04.06.2022 г.

РИОСВ
Монтана

–

Засаждане на дървета в района на
ПБ „Ръсника“, яз „Огоста“ стопанисвана от РИОСВ –
Монтана

Местността „Ръсника“,
землище
на
гр.
Монтана.

03.06
–
04.06.2022 г.

РИОСВ
Монтана

–

„Св.
-

Място на провеждане

Кръгла
маса
на
тема:
“Климатични промени и зелен
преход в България” със студенти
от ЛТУ.

Лесотехнически
университет
гр.
София,
ж.к.
Дървеница, бул. „св.
Климент Охридски“ 10
Национален
парк
„Пирин“

07.06.2022 г.
10:00 ч.

Зоологическа градина София

05.06.2022 г.

Дирекция
„Национален парк
Пирин“
ИАОС

Ще се раздава по
време на събитието в
Зоологическа градина
– София и на детски
градини
в
цялата
страна
Ще се раздават по
време на събитието в
Зоологическа градина
– София

05.06.2022 г.

ИАОС

05.06.2022 г.

ИАОС

Походи в Национален парк
„Пирин“ с деца от прилежащите
на парка общини.
Интерактивно музикално събитие
за деца (уъркшоп).
Отпечатване на детска книжка
със стихотворения и песни,
свързани с околната среда за деца
между 4-8 г.

Изработка на учебни пособия за
деца (химикалки и линийки) от
еко материали.

Дата

Организатори/
Партньори
РИОСВ - София

Инициативи

01.06. – 10.06.
2022 г.

Добавяне на материали във
виртуалната
библиотека
на
ИАОС.
Публикуване на интервю с
експерти на ИАОС в рубриката
„Часът на експерта“ на Фейсбук
страницата на ИАОС.
Поход до „Бистришки водопад“.

Уебсайт на ИАОС

05.06.2022 г.

Организатори/
Партньори
ИАОС

Фейсбук страница на
ИАОС

07.06.2022 г.

ИАОС

с. Бистрица,
Кюстендил

03.06.2022 г.

БД ЗБР

Екологична
образователна
програма за запознаване с дивата
природа на Национален парк
„Рила“ с участието на ученици от
8-мо СУ „Арсени Констенцев“ –
Благоевград
Ден на отворените врати по повод
Световния ден на околната среда
в
Посетителски
център
Паничище,
Посетителски
информационен
център
–
Самоков

м. Карталска поляна,
на територията на НП
„Рила“

02.06.2022
10.00 ч.

ПП-Паничище, ПИЦ –
Самоков

05.06.2021 г.,
09.30 – 17.00 ч.

Инициативи

Място на провеждане

област

Дата

г.,

Д „НП Рила“
8-мо СУ „Арсени
Констенцев“
–
Благоевград

Д „НП Рила“

Инициативи

Място на провеждане

Дата

Екологична
образователна
програма за запознаване с дивата
природа на Национален парк
„Рила“ с участието на ученици от
2-ро ОУ „Димитър Благоев“ –
Благоевград
Открит урок (беседа) с ученици и
осигуряване на информационни
материали

м. Карталска поляна,
на територията на НП
„Рила“

08.06.2022
10.00 ч.

СУ
Евтимий“

02.06.2022 г.

„Патриарх

г.,

Организатори/
Партньори
Д „НП Рила“
2-ро
ОУ
„Димитър
Благоев“
–
Благоевград

БД ИБР

