Инициативи за отбелязване на
Деня на Земята – 22 април 2022 г.
Инициативи

Място на
провеждане

Регионален конкурс за рисунка или
изработване на анимирана картинка
на тема „Възстановете нашата Земя“.
Победителите ще бъдат отличени с
индивидуални предметни награди на
22 април.

Дата
22.04.2022 г.

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Бургас

Туристически
преход
по Познавателен
21.04.2022 г.
Познавателен маршрут „Враца – маршрут „Враца –
Пещера Леденика“ и пикник на Пещера Леденика“ и
къмпинг „Кариерата“.
Къмпинг „Кариерата“

РИОСВ - Враца

„Ози озон е в беда” – филм
дискусия по темата за промените
климата с ученици 4-ти клас
избиране
на
еко-патрули
монтиране на къщичка за птици
двора на училището.

и
в
–
и
в

НУ ”Васил Друмев”,
гр. Пазарджик

19.04.2022 г.

НУ
„Васил
Друмев”
РИОСВ
Пазарджик

„Глобалното затопляне“ и моята
„климатична грамотност” – открит
урок с ученици от 7-ми клас и
дискусия на тема „Инвестираме в
нашата планета“.

СУ ”Св. Климент
Охридски”,
гр.
Пещера

20.04.2022 г.

СУ „Св. Климент
Охридски”,
гр.
Пещера
РИОСВ
Пазарджик

Инициативи

Място на
провеждане
„Моите зелени послания и обещания СУ ”Св. Климент
за Деня на Земята” – награждаване на Охридски”, гр.
призьорите в конкурси за есе, рисунка Пещера
и фотография.

Дата

Организатори
/ Партньори
20.04.2022 г.
СУ „Св.
Климент
Охридски”, гр.
Пещера
РИОСВ Пазарджик
„Алени 20.04.2022 г.
РИОСВ
–
гр. 09:00 – 10:30 ч. Благоевград

Образователни занимания с децата от
четвъртите групи в детската градина
на тема „Как да се грижа за Земята?“.

ДГ №12
Макове“,
Благоевград

Тематични
образователни
посветени на Деня на Земята.

ДГ №12 „Алени
Макове“,
гр.
Благоевград

20.04.2022 г.

Открит урок за опазване на Земята с
учениците от 4-ти клас на училището
с акцент към темата на тазгодишното
отбелязване „Инвестираме в нашата
планета“.

IV
ОУ
„Димчо
Дебелянов“,
гр.
Благоевград

21.04.2022 г.

Открит урок за опазване на Земята с
учениците от 5-ти клас на училището
с акцент „Зеленото бъдеще е
проспериращо бъдеще“.

IV
ОУ
„Димчо
Дебелянов“,
гр.
Благоевград

21.04.2022 г.

игри,

10:30 – 12:00 ч.

11:00 – 12:30 ч.

13:00 – 14:30 ч.

РИОСВ
–
Благоевград

РИОСВ
–
Благоевград

РИОСВ
–
Благоевград

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
„Сава 15.04.2022 г.
Открит урок с дискусия и засаждане на СУ
Доброплодни“,
гр.
растителни
видове
(туя)
с
Шумен
деветокласници
от
СУ
„Сава
Доброплодни“, гр. Шумен.

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Шумен

Открит урок с дискусия и засаждане на СУ „Йоан
растителни
видове
(туя)
с Български“,
Шумен
десетокласници от СУ „Йоан Екзарх
Български“, гр. Шумен.

Екзарх 19.04.2022 г.
гр.

РИОСВ - Шумен

„Панайот 20.04.2022 г.
Еко - беседа на открито за опазване СОУ
Волов“,
гр.
Шумен
чистотата на въздуха и засаждане на туя
с третокласници от СОУ „Панайот
Волов“, гр. Шумен.

РИОСВ - Шумен

Конкурс за децата от шуменските детски Детски градини от 26.04.2022 г.
градини с мото – „Моята цветна Шумен
градина“. От 26.4.2022 г. ще се раздават
стръкове Тагетис за желаещите да се
включат в конкурса.

РИОСВ - Шумен

Среща-дискусия с ученици от ОУ
„Стою Шишков“ село Търън на тема:
„Биоразнообразието в Родопите“.

РИОСВ - Смолян

Сградата
на
РИОСВ - Смолян

13.04.2022 г.

Инициативи

Място на
провеждане

Дата

Организатори/
Партньори

Информационна кампания на тема:
„Инвестираме в нашата планета“. В
рамките на кампанията, посетителите
на инспекцията ще имат възможността
да се запознаят с тазгодишните
посланията на Деня на Земята. Като
призив към ограничаването на
използваните
при
пазаруване
полиетиленови торбички,
на
21
април
всички
посетители
на
инспекцията ще получат брандирана
текстилна торбичка, подарък от
РИОСВ - Смолян.

Сградата на РИОСВ Смолян

21.04.2022 г.

РИОСВ - Смолян

Предаване на пластмасови капачки в
рамките на десетата кампания на
„Капачки
за
бъдеще“,
която
екоинспекцията и обществеността в
област Смолян ежегодно подпомагат.

гр. Смолян

11.04. – 15.04.
2022 г.

РИОСВ - Смолян

Инициативи

Място на
провеждане
Почистване и засаждане на дръвчета Община Смолян
под мотото: „Да направим нашето
населено място по-добро място за
живот“.
За
облагородяване
на
дворните пространства на училищата и
детските градини взели участие в
инициативата, ЮЦДП ТП „ДГС –
Смилян“ ще предостави фиданки от
местни
дървесни
видове,
със
засаждането на които децата ще дадат
своя принос към по-чиста градска
среда и по-чист въздух.

Дата
18.04. - 21.04.
2022 г.

Организатори/
Партньори
РИОСВ – Смолян
Община Смолян
Държавно горско
стопанство
Смилян

По покана на Народно читалище
„Прогрес 1939“ село Старцево, община
Златоград, за партньорство в конкурс
за изработване на къщички за птици,
РИОСВ – Смолян ще осигури награди
за
децата
взели
участие
в
инициативата.

Народно читалище
„Прогрес
1939“,
село
Старцево,
община Златоград

21.04.2022 г.

Народно читалище
„Прогрес
1939“
село
Старцево,
община Златоград
РИОСВ - Смолян

Изложба на ученици от 1 ОУ „Св.
Паисий Хилендарски”, гр. Гълъбово на
тема „Ден на Земята - да инвестираме в
нашата планета“.

Сградата на РИОСВ
- Стара Загора

18.04 - 24.04.
2022 г.

РИОСВ
Загора

–

Стара

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
Засаждане на дръвчета с деца от ДГ ДГ „Камбанка” в гр. 20.04.2022 г.
„Камбанка” в гр. Мъглиж и деца от ДГ Мъглиж
и
ДГ
„Първи юни”, с. Ягода, общ. Мъглиж.
„Първи юни”, с.
Ягода, общ. Мъглиж

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Стара
Загора съвместно
с
Община
Мъглиж,
ДГ
„Камбанка” в гр.
Мъглиж и ДГ
„Първи юни”, с.
Ягода

Апликация върху рециклирана хартия,
изработена от ученици от гр. Мъглиж.

РИОСВ - Стара
Загора съвместно
с община Мъглиж
РИОСВ - Стара
Загора съвместно
с
община
Гурково
Д „НП Пирин”

Почистване на местност Лазова.

Сградите на РИОСВ
- Стара Загора и
Община Мъглиж
Района
на
гр.
Гурково

Почистване на подходите към НП НП “Пирин”

18.04. – 24.04.
2022 г.
21.04.2022 г.

21.04.2022 г.

„Пирин”.
Седмица посветена на Деня на Земята.

18.04. – 21.04. Д „НП Пирин”
2022 г.

Посетителски
информационен
център

на

НП

„Пирин” в гр. Банско

Инициативи

Място на
провеждане
Подготовка
и
публикуване
на Онлайн
информация за Деня на Земята на
интернет
страницата
и
Фейсбук
страницата на ИАОС.
Публикуване на интервю с експерт на Онлайн
ИАОС в рубриката „Часът на експерта“
на Фейсбук страницата на ИАОС.
Публикуване на тематични материали Онлайн
във виртуалната библиотека на ИАОС.

Дата
22.04.2022 г.

Организатори/
Партньори
ИАОС

22.04.2022 г.

ИАОС

22.04.2022 г.

ИАОС

Информационна
кампания
„Инвестираме в нашата планета“.

Медицински
университет - Плевен

18.04. – 30.04.
2022 г.

БДДР, РИОСВ
– Плевен

Открити уроци на тема „Инвестираме в
нашата планета“.

НУ „Единство“
Плевен

18.04. - 30.04.
2022 г.

БДДР, РИОСВ
– Плевен

Ден на Земята в училище „Петър
Берон“.

ОУ „Петър Берон“ –
Плевен

21.04.2022 г.

Екологична
дискусия
на
„Инвестираме в нашата планета“.

ПГЕХТ "Проф. Асен
Златаров" - Плевен

18.04. - 21.04.
2022 г.

ОУ
„Петър
Берон“
–
Плевен,
с
подкрепата на
РИОСВ
–
Плевен и БДДР
БДДР, РИОСВ
– Плевен

тема

–

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
Отбелязване на Деня на Земята в ДГ ДГ
№2
„Света 21.04.2022 г.
„Света Богородица“, гр. Благоевград (с Богородица“,
гр.
адрес: до XI ОУ "Христо Ботев", ж.к. Благоевград
Еленово, Благоевград), група „Бен
Тен“ и група „Любознайко“.

Организатори/
Партньори
БДЗБР
Благоевград

Залесяване на училищния двор.

Училищен двор на
ПГ
„Братя
Георгиеви“,
гр.
Карлово

14.04.2022 г.

ПГ
„Братя
Георгиеви“
РИОСВ
–
Пловдив

Пешеходен тур със седмокласници от
клуб „Приятели на науката“ от СУ
„Патриарх Евтимий“ - Пловдив,
придружен с лекция за важността на
зелената система в градовете за чистия
въздух, благосъстоянието и здравето
на хората.
„Приказки за Земята“ – открит урок за
качеството на въздуха пред деца на
възраст 3-7 години.
Открит урок на тема „Професията на
еколога и защо тя е важна за бъдещето
на Земята“.

Цар
Симеонова
градина, гр. Пловдив

15.04.2022 г.

РИОСВ
–
Пловдив
ОП „Паркове и
градини“

ДГ „Малина“,
Пловдив

гр.

18.04.2022 г.

РИОСВ
Пловдив

-

СУ
„Черноризец
Храбър“,
гр.
Пловдив

19.04.2022 г.

РИОСВ
Пловдив

-

Инициативи
Национален творчески конкурс за
изработване на картичка с послание по
темата
за
въздействието
на
климатичните промени върху нашата
планета Земя.
Изложба на детски рисунки „Ден на
Земята – да инвестираме в нашата
планета“.
Открит урок на тема: “Енергийна
трансформация
–
преход
към
нисковъглеродна
икономика”
с
ученици от 9-ти до 12-ти клас от
Професионална гимназия по екология
и биотехнологии
"Проф. д-р
Асен Златаров" в гр. София.
Беседа на тема: “Използване на
възобновяеми енергийни източници.
Възможности и предизвикателства” с
ученици от 9-ти до 12-ти клас от
Професионална гимназия по екология
и биотехнологии
"Проф. д-р
Асен Златаров" в гр. София.

Място на
провеждане

Дата
1.04. –
2022 г.

Административна
сграда на РИОСВ Пловдив
Професионална
гимназия
по
екология
и
биотехнологии
„Проф. д-р Асен
Златаров“,
гр. София 1619, ул.
Средорек № 3
Професионална
гимназия
по
екология
и
биотехнологии
„Проф. д-р Асен
Златаров“,
гр. София 1619, ул.
Средорек № 3

Организатори/
Партньори
1.05. РИОСВ
–
Пловдив
ИИКАВ - БАН

15.04. – 05.05.
2022 г.

РИОСВ
Пловдив

20.04.2022 г.

РИОСВ - София

20.04.2022 г.

РИОСВ - София

-

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
Празник на гората с ученици от ПГИ Екопарк
15.04.2022 г.
„Д-р Иван Богоров“, гр. Варна.
(Университетската
11:00 ч.
ботаническа градина
в гр. Варна)

Открит урок и състезание по повод
Световния ден на Земята с ученици от
7-ми клас.
Публикация в Интернет страницата на
Дирекция „НП Централен Балкан“ и
ФБ страницата на Дирекцията.
Открит урок на тема – „Инвестираме в
нашата планета“.
Участие със собствен щанд
фестивал „Семе Българско“.
Откриване на изложба
завръщане“.

във

„Голямото

СУ
„Димчо
Дебелянов“,
гр.
Варна
www.centralbalkan.bg

21.04.2022 г.

Организатори/
Партньори
Екопарк
към
Софийски
университет „Св.
Климент
Охридски“
БДЧР
РИОСВ - Варна
РИОСВ – Варна

12:00 ч.

БДЧР

21.04.2022 г.

Д“НП Централен
Балкан“

Детска
градина
„Осми март“, гр.
Троян
Парк „Казармите“,
гр. Севлиево

18.04.2022
10.00 ч.

г.

Д“НП Централен
Балкан“

17.04.2022
11.00 ч.

г.

Д“НП Централен
Балкан“

Бухалов
хан
–
Старинно Карлово

19.04.2022
11.30 ч.

г.

Д“НП Централен
Балкан“
СУ
„Климент
Охридски“

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
Интерактивен урок за глобалното Информационен
07.04.2022 г.
затопляне и парниковите газове с център на РИОСВ децата от Занималня „Бърборино“.
Русе

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Русе
Занималня
„Бърборино“

Открит урок за разделно събиране на
отпадъците.

Подготвителна група
на ДГ „Иглика“, гр.
Русе

12.04.2022 г.

ДГ „Иглика“, гр.
Русе
РИОСВ - Русе

Конкурс за снимка с послание на тема:
„Инвестирай в нашата планета“.

За ученици от 8-ми
до 12-ти клас
от
Русе,
Разград
и
Силистра

Срок
за
представяне на
творбите:
26.04.2022 г.,
включително.

РИОСВ - Русе

Обявяване на
победителите –
29.04.2022 г.
Седмица на Земята в група „Звънче“ на
ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико
Търново с изработване на табло,
дидактически
игри,
апликиране,
засаждане на две дървета в двора на
детската градина.

ДГ „Иванка Ботева“,
гр. Велико Търново

11.04. - 15.04.
2022 г.

РУО - РУСЕ
РУО – РАЗГРАД,
РУО
–
СИЛИСТРА

ДГ
„Иванка
Ботева“,
гр.
Велико Търново

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
„Натура
2000
в
България“
– Информационен
18.04.2022 г.
информационна среща на РИОСВ и център на РИОСВ Зелени Балкани със студенти от ВТУ Велико Търново
„Св. Св. Кирил и Методий“.

Организатори/
Партньори
РИОСВ - Велико
Търново
Зелени Балкани

За Земята, за водата и за защитените
територии - информационна среща с
ученици от ОУ „П. Евтимий“ и три
гостуващи училища.

Информационен
център на РИОСВ Велико Търново

19.04.2022 г.

ОУ
„П.
Евтимий“,
гр.
Велико Търново
РИОСВ - Велико
Търново

Презентация на тема „Защитените
територии в региона“ и разглеждане на
фотоизложбата „Натура 2000 в
България, която гостува в РИОСВ.

Информационен
център на РИОСВ Велико Търново

21.04.2022 г.

ОУ „Хр. Ботев“,
гр.
Велико
Търново
РИОСВ - Велико
Търново

Екоклуб при ПМПГ „Св. Климент
Охридски“, гр. Монтана ще отбележат
Деня на земята чрез презентация,
постери и провеждане на анкета.
Беседа по темата „Инвестираме в
нашата планета“ с ученици от 6-ти
клас

ПМПГ „Св. Климент
Охридски“,
гр.
Монтана

21.04.2022 г.

В двора на
„Христо Ботев“
гр. Варна

20.04.2022
12.00 ч.

ПМПГ
Климент
Охридски“,
Монтана
БДЧР

ОУ

г.

„Св.
гр.

Инициативи
Среща - беседа със студенти от АУ
Пловдив.
Информиране на обществеността по
повод Световния ден на Земята.
Поръчани и изработени къщички за
птици.

Съвместна инициатива на Детски
парламент - Благоевград и Дирекция
„НП Рила“ под надслов „Спаси Земята,
започни от Рила“. Тема: „Справяне със
замърсяването на Седемте Рилски
езера и опазването на циркуса в НП
„Рила“.
Засаждане на фиданки и еко-беседа в
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
Белица.

Място на
провеждане
Информационен
център на БД ИБР
Пловдив
Публикации
на
интернет страницата
на БД ИБР
Раздадени
на
екоклубове, членове
на Младежки воден
парламент в ИБР
Посетителскиинформационен
център
гр.
Благоевград

Двора на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ Белица

Дата
27.04.2022 г.

Организатори/
Партньори
БД ИБР Пловдив

04.2022 г.

БД ИБР Пловдив

04.2022 г.

БД ИБР Пловдив

15.04.2022 г.
13.30 - 15.30 ч.

Дирекция
„НП
Рила“ и Детски
парламент
Благоевград

15.04.2022 г.
13.00 - 15.00 ч.

Дирекция
„НП
Рила“
НЧ „Г. Тодоров“
ОУ
„Св.
св.
Кирил
и
Методий“
Белица

Инициативи

Място на
Дата
провеждане
Почистване
на
пътеката
за ПУ - Якоруда, НП 16.04.2022 г.
Якорудските водопади, в ПУ - „Рила“
09.00 ч.
Якоруда, НП „Рила“.

Еко - занимания по повод Деня на
Земята в ИМ - Разлог. Еколектория
„Природата на НП „Рила“ с ученици от
община Разлог.
Празник по повод Световния ден на
Земята – презентации и еко-игра.

Залите
на
Исторически музей Разлог

Детски празник по повод Деня на
Земята в ДГ „Роса“ – Благоевград.

ДГ
„Роса“
Благоевград

Празник по повод Световния ден на
Земята. Участват ученици от 5-ти, 6-ти
и 7ми клас. Засаждане на дръвчета и
представяне на информация, свързана
със Земята и нейното опазване.

ОУ
„Паисий
Хилендарски“ – с.
Баня, община Разлог

11
ОУ
„Христо
Ботев“ - Благоевград

-

Организатори/
Партньори
Дирекция
„НП
Рила“
ДГС - Якоруда
СУ
„Св.
Св.
Кирил
и
Методий“
Якоруда
19.04 – 20.04 Дирекция
„НП
2022 г.
Рила“
и
Исторически
музей - Разлог
19.04.2022 г.
Дирекция
„НП
13.00 ч.
Рила“ и 11 ОУ
„Христо Ботев“ Благоевград
20.04.2022 г.
Дирекция
„НП
Рила“
и
ДГ
„Роса“
Благоевград
21.04.2022 г., Дирекция
„НП
10.30 ч.
Рила“
и
ОУ
„Паисий
Хилендарски“ –
с. Баня

Инициативи

Място на
провеждане
Дни на отворените врати по повод 22 Посетителски център
април - Ден на Земята.
–
Паничище
и
Посетителски
информационен
център - Самоков
Еко - занимания по повод Деня на Посетителски
Земята. Занимания с ученици от 2-ри информационен
клас.
център
гр.
Благоевград

Организатори/
Партньори
21.04. - 22.04. Дирекция
„НП
2022 г.
Рила“
09.30 – 17.00 ч.

Публикувана информация в сайта на
РИОСВ - Хасково с информация за
Деня на Земята 2022 г. под мотото
„Инвестираме в нашата планета“.

22.04.2022 г.

Дирекция
„НП
Рила“ и 2-ро ОУ
„Димитър
Благоев“
Благоевград
РИОСВ - Хасково

18.04.2022 г.

РИОСВ - Хасково

Публикувана информация в сайта на
РУО на МОН – Хасково и Кърджали с
призив всички училища, детски
градини, екоклубове, общини и
природолюбители от двете области, да
се включат с подходящи инициативи.

https://haskovoriew.egov.bg/wps/port
al/riosvhaskovo/home/news/2
022-News-earth-day
https://www.ruobg.co
m/news

Дата

21.04.2022 г.
10.30 - 11.30 ч.

Инициативи
Награждаване на победителите от
конкурси, организирани от Община
Тополовград за ръчна изработка на
полезни вещи от употребявани
материали, кошчета за разделно
събиране на отпадъци и изложба на
изделия от употребявани отпадъци.
Ще присъстват представители на
РИОСВ - Хасково.

Представяне на презентация изготвена
от десетите класове от СОУ "Христо
Смирненски“,
с.
Черноочене
и
изнасяне на лекция от експерт от
РИОСВ - Хасково.

Място на
Дата
провеждане
https://topolovgrad.bg/ 19.04.2022 г.
%d0%bf%d0%be%d0
%ba%d0%b0%d0%bd
%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0
%b3%d1%80%d0%b0
%d0%b6%d0%b4%d0
%b0%d0%b2%d0%b0
%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0
%b1%d0%b5%d0%b4
%d0%b8%d1%82%d0
%b5%d0%bb%d0%b8
/
гр. Тополовград –
Община Тополовград
С. Черноочене, в 19.04.2022 г.
СОУ
"Христо
Смирненски"

Организатори/
Партньори
Община
Тополовград

СОУ
"Христо
Смирненски"

