
Екологични мероприятия – 2019 година 

 

18 януари 2019 - Практическо занимание със студенти проведе РИОСВ 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас проведе практическо занимание със студенти от специалност 
„Екология и опазване на околната среда“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Първокурсниците посетиха Укритието за 
наблюдение на птици при ПР „Атанасовско езеро“ и се запознаха със защитената територия и режимите на опазване. Младите 
еколози научиха за богатата и разнообразна флора и фауна на резервата. 

 Те наблюдаваха различни видове птици и се запознаха с характерните им особености. Посетиха и  „Пътеката на саблеклюна“. 

 



 

2 февруари – Световен ден на влажните зони 

РИОСВ-Бургас проведе редица инициативи за влажните зони с деца и ученици 

 
РИОСВ-Бургас проведе редица открити уроци по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари, в 
училищата ОУ „Антон Страшимиров“, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ и ПГЧЕ „Васил Левски“. Експерт по 
биоразнообразие от инспекцията разказа за ролята на влажните зони и за характерни видове птици и 
растения. Това провокира децата да дискутират по темата „Влажни зони и климатични промени“, която е 
мото на кампанията за тази година. 

 

ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ – 9 клас                       ПГЧЕ „Васил Левски“ – 11 клас 



 

ПГЧЕ „Васил Левски“                                                     IIб клас - ОУ „Антон Страшмиров“  

  

 Децата от първа група „Моряче“ в ДГ „Звездица-Зорница“ се включиха в игра за опазване на околната 
среда и заедно с експерти от РИОСВ-Бургас засадиха минзухари. Малчуганите обещаха, че ще продължат да се 
грижат за растенията. 



 

I-ва група „Моряче“ – ДГ „Звездица-Зорница“ 

  

РИОСВ-Бургас оцени и арт проектите за езеро „Вая“, изработени от ученици от пети и шести клас от 
ОУ „А. Г. Коджакафалията“ – Бургас. 



 

5 и 6-ти клас от ОУ „А. Г. Коджакафалията“ 

 

 27 февруари – открит урок с ученици от 11 клас на ПГЧЕ „Васил Левски“ – посещение на 
Пречиствателна станция за отпадъчни води – Бургас на тема: „Природоползване и опазване на ОСВ. 
Екологични проблеми.“ 



 



22 март 2019 - Отбелязахме Световният ден на водата под мотото „Всеки е важен“ 
РИОСВ – Бургас, като партньор на Читалище „Изгрев Бургас в организирането и провеждането на регионални 
и национални ученически конкурси за рисунки и приложни изкуства по повод 22 март Световен ден на 
водата, заедно с учениците от трети клас от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Бургас и БСУ „Христо Ботев“ – гр. 
Братислава, Словакия отпразнуваха деня в залата на туристически комплекс „Аква Калиде“.  

Учениците представиха своите ръчно изработени еко дневници, картички и постери на тема: "Който и да 
сте, където и да сте, водата е вашето човешко право". В празника, екип от ПГЕЕ „К. Фотинов“ представи 
уникалните макети на воден часовник и R2-D2 – говорещ робот. Участниците отправиха послания за 
опазването на най-ценния и разхищаван природен ресурс – водата. Всички получиха поздравителен адрес и 
награди от екоинспекцията. 

 



 

„Воден отпечатък – 7“ – ТК „Аква Калиде“ 

 

Децата от първа група „Моряче“ в ДГ „Звездица Зорница“, Бургас също се включиха в инициативата 
с пролетно тържество на тема: „Пролетта и водата“. Малчуганите пяха и танцуваха, а експертите от своя 
страна разказаха на децата за значението на водата и колко е важно да опазваме всяка капка от нея, тъй като 
е жизнено необходима за нашия живот.  
 



  

 

22 март 2019 Директорът на РИОСВ-Бургас награди ученичка в екологична конференция 
 

Представители на РИОСВ-Бургас, в лицето на инж. Тонка Атанасова - Директор и Милена Ярмова - главен 
експерт в инспекцията, бяха официални гости и участници в III–та Конференция за студенти и ученици: „Да 



мислим екологично за бъдещето“, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“, към 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

Конференцията се проведе в периода 20-22.03.2019 г. в Културен център „Морско казино“, гр. Бургас и в нея се 
включиха над 70 участници от цяла България. 

Специалната награда и грамота на екоинспекцията, получи 12-токласничката Емилия Костова от ПГХТ 
„Академик Н. Д. Зелинский“, за доклад на тема: „Екологичен мониторинг“. Наградата бе връчена от Директора 
на РИОСВ-Бургас. 

 

 



1 април – (проведен на 29 март, публикуван на 1 април) -Студенти по специалността „Право“ 
гостуваха на РИОСВ Бургас – 12 студента 

Гости на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас бяха студенти по специалноста 
право от Бургаски свободен университет.  

Те се запознаха с нормативната уредба по еколгичното законодателство, както и с функциите и 
работата на отделите в инспекцията по компонентите и факторите на околната среда.   

Срещата приключи с интересна дискусия за предизвикателствата в работата на контролния орган, 
както и за подобряване състоянието на околната среда и постигнатите резултати от превантивния и 
последващ контрол. 

 

 



Децата от група „Пчеличка“ в ДГ „Славейче“ - Айтос и РИОСВ - Бургас отбелязаха Деня на птиците 

30 деца 
В атмосфера на смях и веселие, децата от група "Пчеличка" в Детска градина „Славейче“, гр. Айтос и експерти 
на РИОСВ - Бургас изработиха атрактивни хранилки от пластмасови бутилки. Хранилките бяха поставени в 
двора на детската градина. Преди практическата работа, малчуганите научиха повече за пернатите и чуха 
интересни факти за тяхната миграция и пътешествия.  

 

 15 – 19 април – Седмица на природните науки - РИОСВ и Рeгионална лаборатория - Бургас 
стартираха Седмицата на природните науки в руската гимназия „Васил Левски“ – 15 април 

 
РИОСВ и Регионалната лаборатория - Бургас стартираха Седмицата на природните науки в профилирана 

гимназия за чужди езици „Васил Левски“ с дискусия. В двора на училището ученици от 9 и 11 клас се 



запознаха с темата по опазване на околната среда в Бургас чрез работата на институциите за осъществяване 
на контрол и мониторинг на регионално ниво. 

Инж. Тодор Михалев – ръководител на Регионална лаборатория Бургас към Изпълнителна агенция по 
околна среда – София, представи дейността на лабораторията, работата на газанализатора и различните 
методи за анализ.  

Седмицата на природните науки ще продължи с посещение на Регионалната инспекция по околната 
среда и водите и презентация на Бургаските защитени зони и биоразнообразие от експерти на РИОСВ. 

60 броя ученици 
 
По повод Деня на Земята 22 април РИОСВ – Бургас съвместно с участие Народно читалище „Христо 

Ботев 1937“ организира конкурс на тема „Водата и Земята”. Той се проведе в четири възрастови групи - 
детски градини, от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Наградите на номинираните участници в 
три категории – рисунки, картички и приложно изкуство, бяха връчени от директора на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Бургас – инж. Тонка Атанасова. В конкурса участваха 306 
творби на ученици от Бургаска област и градовете Казанлък, Плевен и Тутракан. Всички класирани 64 
участници получиха медали, грамоти и екоматериали. 



 



По повод Световния ден на Земята експерти на РИОСВ - Бургас гостуваха на децата от Народно 
читалище „Христо Ботев 1937“. След обсъждане на историята на кампанията децата изнесоха концерт 
под наслов „Шарени вълшебства“.  

 

 

РИОСВ - Бургас съвместно с образователен център „Британика“, групите „Златно сърчице“ и 
„Смехурко“ от детска градина „Вълшебство“ почистиха района около Укритие за наблюдение на птици 
в подържан резерват „Атанасовско езеро“. Заедно посадиха дърво, сглобиха хранилки и къщички за 
птици, наблюдаваха езерните обитатели. 

  



 

 



 

 

По време на събитието екип от РИОСВ – Бургас посрещна с презентацията "Биоразнообразието в 
Бургаски регион" ученици от руската и английската езикова гимназия. Децата имаха възможността да 
разгледат отблизо работата на експертите по отдели, измервателните уреди за атмосферен въздух и 
различните методи за анализ в Регионална лаборатория - Бургас към ИАОС. 

 
 



С Кампания „Гората на бъдещето“ в Деня на майката Земя, клуб „Екотайм“ и училищната общност 
на СУ„Христо Ботев“ в град Айтос, започнаха кампания за залесяване на „Гората на бъдещето“. Като свои 
партньори те привлякоха Община Айтос, Държавно горско стопанство „Айтос“, РИОСВ, гр. Бургас. Съвместно 
със своите  ръководители Севинч Алиева и Дида Димитрова природолюбителите засадиха 200 жълъда   в 
саксии.  Посадъчният материал ще бъде раздаден на живеещите в гр. Айтос. Мечтата на еколозите е всеки да 
отгледа с обич своето растение и след една година да участва в залесяването на „Гората на бъдещето“. 

Преди старта на кампанията еколозите обсъдиха своята идея с представители на Държавно горско 
стопанство „Айтос“. От тях младежите получиха ценни съвети за начина на залесяване и необходимите грижи 
за една гора. Директорът на училището, П. Кирязова, и инженер Максимов подписаха двустранен договор за 
съвместна дейност. За оказаното съдействие по време на кампанията, на Държавно горско стопанство 
„Айтос“, бе връчена благодарствена грамота. 

С голям интерес клуб „Екотайм“ бе посрещнат в детските градини „Здравец“, „Пролет“, Славейче“ и 
„Радост“. Родителите на слънчевите деца, приветстваха идеята и се включиха в кампанията. 

Кметът на Община Айтос Васил Едрев обеща да подпомогне дейността на природозащитниците. Със 
задоволство поздрави еколозите за идеята да дадем шанс на Земята да се възстанови. 

Смелата мечта на еколозите и техните ръководители бе одобрена и от РИОСВ,  Бургас. За иновативната 
идея те получиха грамоти и предметни награди. 

 
 



Международният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят 
хората на планетата в защита на околната среда. Темата на Деня на Земята през 2019 г. е 
"Защитете биологичните видове", а мотото на кампанията "В природата нищо не съществува само" 
акцентира, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в 
сложната мрежа на живота. 

 

11 май – Служители от РИОСВ – Бургас, доброволци от химическия техникум „Н.Д. Зелинский“ и 
деца от читалище „Христо Ботев 1937“ почистиха района около устието на река Ропотамо. В акцията участваха 
директорът на инспекцията инж. Тонка Атанасова, секретарят на читалището Атанаска Желязова и експерти. 
За близо 4 часа ученици, учители и еколози напълниха 30 чувала с пластмаса, метални кутии, найлонови 
въжета, различни отпадъци, донесени от вятъра, вълните и хвърлени от нас, хората. Инициативата по 
почистването е посветена на Международния ден на биологичното разнообразие.  

 

Денят на биологичното разнообразие се отбелязва на 22 май, а темата за 2019 г. е „Нашето биологично 
разнообразие, нашата  храна, нашето здраве“. Темата акцентира върху многообразието, осигурено от нашите 
природни системи за човешко съществуване и благоденствие на Земята, като допринася за устойчиво 
развитие, смекчаване изменението на климата, адаптиране към климатичните промени, възстановяване на 
екосистемите, по-чиста вода и премахване на гладуването. 



 

Мероприятията ще продължат с награждаването на победителите в националния конкурс "Моите 
приятели - котките", организиран от Община Бургас и Народно читалище "Христо Ботев 1937" в кв. Победа, 
ул. "Кубрат" № 7 на 15 май (сряда) от 16.30 часа и в 12:00 часа на 20 май (понеделник) с почистване и 
презентация-изложба от децата в ОУ "Св. Климент Охридски", кв. Рудник по повод 20 май - Световния ден на 
пчелите. 

Световния ден на пчелите - 20 май, информира обществеността за значението на пчелите и пчелните 
продукти. 

 Алберт Айнщайн: "Ако изчезнат пчелите от света, след около 4 години, няма да има човечество" - това 
показва ключовата роля на пчелите при опрашването на растенията и живота на Земята. 

 

РИОСВ-Бургас отличи със специални награди участниците в първи национален конкурс 
„Моите приятели - котките“ 

 

За първа година РИОСВ-Бургас отличи със специална награда учестниците в първия национален 
конкурс за рисунка и приложно творчество „Моите приятели - котките“. Конкурсът е организиран от 11-
годишната Стелияна Желязова, художничка към читалище „Христо Ботев 1937 - Бургас“, в партньорство с 
РИОСВ, Община Бургас и Рисувалня „Елфина“. Конкурсът е посветен на каузата за спасяване най-застрашения 



от изчезване вид дива котка в света – иберийски рис. Над 600 творби се включиха в надпреварата, от които 
РИОСВ награди: 

 

 

Категория - рисунки с екологична насоченост 

Първа Възрастова група- от 5 до 7 години 

1 място: Цветомира Павлова – 6 г. ДГ “Зора“ - гр. Червен бряг 

2  място: Тодор Гагев – 5 г. -Бургас 

3 място: Дария Динова – 7 г. ШИИ - гр.Червен бряг 

Поощрение: Рая Илиева-7 г. ЦПЛР - гр. Силистра 

Втора Възрастова група- от 8 до 10 години 

1място: Преслава Боянова – 9 г. НЧ “Пробуда 1880“ – Бургас 

2 място: Христо Желязков – 8 г. СУ “Св.св. Кирил и Методий“ - Бургас 



3 място: Бистра Петкова и Марийка Петкова – 10 г. ЛФ “Фантазия“ - Бургас 

Поощрение: Деница Неделчева - 10 г. ОУ “Иван Вазов“ – Силистра 

Трета Възрастова Група- от 11 до 14 години 

1място: Далия Аладжова – 12 г. ОУ “Д-р Петър Берон“ - Плевен 

2 място: Рая Маринова – 11 г. СУ “П. Волов“ – Шумен 

3 място: Йоско Маринов – 11 г. ЛШ “Шарена Палитра“ – Бургас 

Поощрение: Станка Симеонова – 13 г. ЛФ “Фантазия“ – Бургас 

Четвърта Възрастова Група - от 15 до 17 години 

1място: Илина Недева – 16 г. ЛФ “Фантазия“ – Бургас 

2 място: Георги Христов – 17 г. ШИИ - гр. Червен бряг 

3 място: Тони Костадинов – 15 г.ШИИ - гр. Червен бряг 

Поощрение: Виктория Кайрякова - ОУ “Петър Берон“ - Плевен 

 

Деца садиха домати, танцуваха и пяха за Деня на биологичното разнообразие – 17 май 

 
Две лехи с домати засадиха вчера малчуганите от група „Моряче“ в двора на детска градина „Звездица 
Зорница". Разсада осигуриха родителите на децата, а инициативата бе посветена на Деня на биологичното 
разнообразие. За всеки стрък „чери домат“ оттук насетне ще се грижи всяко дете от групата. Малките 
земевладелци поздравиха родители и гостите от РИОСВ с празничен концерт под надслов „Нашата храна, 
нашето здраве“! 



 

РИОСВ - Бургас награди бъдещите еколози с ранички и грамоти -30 деца 

 

 20 май – Бургаски ученици и екоексперти отбелязаха Световния ден на пчелите 

 

Децата от подготвителна група със старши учител Атанаска Недева, първи и трети клас на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ в кв. Рудник, общ. Бургас посрещнаха гостите от РИОСВ – Бургас с презентация за пчелите 
и макети на пчелни кошери. Така бе отбелязан световният ден на тези трудолюбиви и неуморни работнички 
пчелите.  Отново основната тема на деня беше опазването на околната среда, като за целта училищния двор 
беше почистен, с материали осигурени от РИОСВ-Бургас. 

 



 

20 май се чества като Световен ден на пчелите, обявен с резолюция на ООН през месец декември 2017 г., с 
цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, 
свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, припомняйки фразата на Алберт Айнщайн, 
която гласи, че ако изчезнат пчелите от света, след около 4 години няма да има човечество, показвайки 
ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята. - 20 деца 

21 май – РИОСВ-БУРГАС ЖУРИРА В КОНКУРСА МИСЛИ ЗЕЛЕНО 2019 

Експерт „Връзки с обществеността“ към РИОСВ-Бургас оцени участниците в конкурса „Мисли зелено“ 2019, 
инициаран от „Кроношпан България“ ЕООД на тема: „Рециклирам, защото обичам природата и моя град“. 
Отличени са трите най-вдъхновяващи пана за стена, създадени от бургаски ученици. Най-креативните 
ученици и техните училища ще бъдат наградени както следва: 
 
 
1-ва награда – 3 000 лева – ОУ „Георги Бенковски“ 



 
 
2-ра награда – 2 000 лева – ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“ 

 
 
3-та награда – 1 000 лева – СУ „Константин Петканов“ 



 

22 май – РИОСВ-Бургас журира в Карнавала на Биоразнообразието  
В духа на празничното шествие за Деня на българската просвета и култура, организаторите призоваха 

малките и много пъстри участници да се съберат на площада пред Общината  и оттам под звуците на тромпет 
и барабан да дефилират за природата по ул. Богориди към Морската градина. Цветята, калинките, щъркелите 
и насекомите създадоха страхотно настроение и предизвикаха усмивките и аплодисментите на минувачите и 
хората по кафенетата. Такава беше и идеята – колкото се може повече хора да видят креативните и 
изключително впечатляващи костюми на децата и усилията, които са положили родители и преподаватели, 
за да ги подготвят. Интересно беше че и много родители бяха се маскирали за шествието – с венчета, крилца и 
др. Многолюдното пъстро шествие изпълни ул. Богориди, а благодарение на Общинска полиция и 
движението на автомобили беше спряно, докато децата шестваха, облечени като растения и животни. 



Шествието завърши на лятна сцена „Охлюва“, където всяко учебно заведение представи своя „отбор“. 
Децата се представиха пред жури и публика, а по мнение на много от гостите тази година имаше 
изключително артистични и майсторски костюми на най-различни обитатели на живата природа на 
България. 

Българска фондация Биоразнообразие, Община Бургас, Регионална инспекция по околна среда и води 
(РИОСВ) – Бургас, заедно с всички участници създадоха един цветен природозащитен празник с много 
награди и настроение.  

Жури в състав Мария Андреева от РИОСВ – Бургас, Диана Павлова от БФБ, проект „Лагуната на живота“ 
и Диляна Ценова от гражданската квота внимателно наблюдаваха участниците и определиха носителите на 
наградите в 6-те категории. 

 
 Награда на журито за най-ефектен костюм на диво растение, срещащо се в България получи Миша от ДГ 

„Златна рибка“, която имаше фантастичен костюм на странджанска зеленика. Младата 
участничка сподели, че все още не я виждала на живо, но баба й е показвала снимки. 

 Награда за най-ефектен костюм на диво животно, срещащо се в България получи Персиян от ДГ „Слънце“, 
който беше забележителен бръмбар. За костюма му беше помогнала неговата кръстница. 

 Награда за атрактивно представяне на характерно местообитание или екосистема безапелационно 
спечели Габи от ДГ „Ран Босилек“, която беше Природен парк „Странджа“. Тя представи цялото 
разнообразие от видове в Странджа – дъб, шишарки, гнездо на птици с яйца, катерица, видра, дори змия 
увита около крака й 



 Награда за най-оригинален рециклиран костюм получи Дария от ДГ „Моряче“, която представи 
забележителен костюм на паун, с дълга опашка, която се повдига (с механизъм). Детето сподели, че 
майка й е отделила 7 вечери, за да го изработи. 

 Наградата за най-ефектно имитиране на животно спечели Деси от ОУ „Любен Каравелов“ , която 
демонстрира звука на дивата коза (вид много специален за Българска фондация Биоразнообразие). 

Журито връчи и 4 награда за най-атрактивно учебно заведение – на ДГ „Ран Босилек“ (най-многобройната 
и впечатляваща група участници), ДГ „Златна рибка“, ДГ „Пинокио“ и ОУ „Любен Каравелов“. Всички те 
получават безплатно посещение в пространството „симБиотично“ в Атанасовско езеро в удобен за групата ден 
и час. Организаторите благодарят на всички деца, родители, преподаватели и директори на учебни 
заведения, които се включиха, подготвиха и организираха забележителните участници в Карнавала на 
биоразнообразието. И пожелават до нови срещи догодина, когато ще бъде юбилейното 10-то издание на 
Карнавала в Бургас. А дотогава нека всички бъдат по-често сред природата, на велосипеди или пеша и да се 
наслаждават на невероятната природа в най-богатия на биоразнообразие и защитени територии район в 
България – Бургаския. 
Карнавалът на биоразнообразието се организира от Българска фондация Биоразнообразие, Община 
Бургас и РИОСВ – Бургас и бе посветен на Деня на Натура 2000 и Международния ден на 
биоразнообразието и бе на тема „Биоразнообразие и Натура 2000“. Карнавалът се провежда в 
рамките на проект „Лагуната на живота“ на БФБ, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. 
  

5 юни – Световен ден на ОС - обявен четвърти национален конкурс на тема: „Моята лятна ваканция“ за 
рисунка и приложно творчество, съвместно с Народно читалище „Христо Ботев – 1937“. Награждаването ще 
бъде в Деня на Черно море – 31-ви октомври. 
 

Общият брой на посетителите на интернет-страницата на РИОСВ – Бургас е 17 837 посещения.  

 

12 август – Рожден ден на ПР „Атанасовско езеро“ 
Игра – въпроси във фейсбук страницата на РИОСВ-Бургас https://www.facebook.com/riosvburgas/ 

Награди – 5 броя шапки с лого на РИОСВ-Бургас 

https://www.facebook.com/riosvburgas/


5 август - На 12 август, резерват "Атанасовско езеро" в гр. Бургас ще отбележи своя ден рожден...Затова всеки 
ден, ще пускаме по един въпрос и който успее да отговори на всички, ще получи подарък - шапка с логото на 
РИОСВ-Бургас. 
През коя година, езерото е обявено за влажна зона с международно значение - "Рамсарско място"? 
1980 - Anna Marinova, Milena Ivanova, Гергана Георгиева, Десислава Георгиева 
1984 - Пенка Славова-Георгиева – шапка 
Отговор: Правилният отговор е 1984. През 1980 г., северната част на езерото е обявена за природен резерват и през 1999 г. е 

прекатегоризирана в поддържан резерват, включващ редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитания. 
 

6 август – С какво е известно езерото? 
Добив на сол –Nina Ivanova, Larra Croft, Emine Said - шапка, Kiril Valkanov, Valentina Panayotova, Дима 
Стоянова, Pavel Shalamanov 

„Пясъчна лилия“ - Angelina Angelova Angie 
Отговор: Правилният отговор е добив на сол - На територията на резервата от 1906 година са разположени солници, добивът се извършва по 

начин, щадящ околната среда и обитателите на езерото - чрез естествено изпаряване. 
 

7 август – На какво се дължи розовият цвят на соленото езеро? 
Солничното раче - Дима Стоянова, Emine Said, Veronika Sabeva, Kiril Valkanov 

Едноклетъчното водорасло Dunaliella salina  и магнезиеви соли (дуналиела)- 0 
Отговор: Широко разпростанено е, че цветът на езерото се дължи на солничните рачета, съдържащи голямо количество каротиноиди (като морковите, 

червените чушки и др). Оказва се обаче, че солничните рачета са една от причините за розовия цвят на фламингото, тъй като те са основна част от неговара храна. 

Младите птици фламинго са с кафеникаво оперение. С течение на времето, колкото повече се хранят с каротин-съдържащи вещества, толкова повече каротинът се 

натрупва в тялото и придава розовия цвят на перата и краката. И така всеки лесно може да разпознае възрастните екземляри - те са розови. 

Редактиране или изтриване на това. Червеният цвят в Атанасовско езеро се наблюдава в басейни със соленост над 100-120 промила. Там цветът се дължи от една 

страна: при такава висока концентрация започва кристализацията на магнезиевите соли, които са червени на цвят, от друга има организми, които могат да живеят и 

при такива условия е например едноклетъчното водорасло Dunaliella salina. То съдържа голямо количество бета-каротини, които му служат да се справи с вредните 

въздействия при високите солеви концентрации. Именно бетакаротините на това същество, както и високата концентрация на магнезиеви соли придават червеният 

(розов) цвят на водите в кристализаторите на солниците. 

 

8 август – От къде идва името „Атанасовско езеро“? 
-наименование на село - Дима Стоянова, Янка Андреева, Kiril Valkanov - шапка 
 
-от гр. зн. „безсмъртен“ 
Отговор: наречено на близко разположено до него село Атанасово (днес бургаският к-с „Изгрев“)  
 

https://www.facebook.com/anna.marinova.35?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/milena.ivanova.9404362?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000295990367&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/desss.georgieva?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001413675283&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/nina.ivanova.7330?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/larra.croft.967?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/emine.said?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/page.not.found.problem?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/valentina.panayotova?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=644759310&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=644759310&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/pavk123v832?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/angelina.angelovaangie?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=644759310&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/emine.said?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/veronika.sabeva.3?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/page.not.found.problem?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=644759310&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001226361789&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/page.not.found.problem?fref=pb&hc_location=profile_browser


9 август – Каква е дълбочината на „Атанасовско езеро“? 
- 40 см 
 
- 30 см 
Отговор: 30 см 
 

 Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас (РИОСВ – Бургас) в партньорство 
с изпълнителя по LIFE проекта „Лагуната на живота“, Българска фондация Биоразнообразие (БФБ),  
„Черноморски солници“ АД организират рожден ден на резервата. Инициатива е на 12 август 
(понеделник) в пространството "симБиотично" от 19 часа в района на Южно Атанасовско езер 
Желаещите ще се включат в импровизиран танц, който ще бъде заснет и излъчен по време на Фестивала за 
съвременно изкуство ВОДА. За всички останали гости ще има музика в пространството пред симБиотично на 
чаша вино и на залез слънце. Quiz show за Атанасовско езеро ще провери знанията на участниците, а 
организаторите са подготвили и подаръци за най-добрите.  

 

Награди – 15 броя шапки с лого на РИОСВ-Бургас 
15 броя мешки с лого на РИОСВ Бургас 
 

 



 

Десетки малки и големи приятели на езерото се събраха за 39-тия рожден ден на резерват Атанасовско езеро. Част от 

тях се включиха в арт пърформанса на лугата, а дрон Бургас записа участниците, от който ще се получи интересен 

клип, който може да се използва за Фестивала за съвременно изкуство ВОДА (30 август – 1 септември). 

С останалите гости се сформираха 4 отбора от по 5 и повече (малки) участника – „Саблеклюн“, „Щъркел“, отбора на 

Пенсионерите и отбора на солниците. Всеки отбор имаше по 20 въпроса (еднакви за всички) и 15 минути за екипна 

работа. Подходът на всеки отбор беше различен – единия разчиташе на помощ от солничар, другия – от интернет, а 

третия – от „симБиотично“. Всеки отбор излъчи говорител, който да представя отговорите пред публиката. И 

четирите отбора се справиха отлично, но най-силно блеснаха „Саблеклюните“, които имаха 19,5 от общо 20 точки. За 

всички участници в играта и в пърформанса имаше награди, осигурени от РИОСВ Бургас и БФБ. 

След поздравленията от организаторите на празника – Детелина Иванова, РИОСВ Бургас, Диан Томов – Черноморски 

солници АД и Радостина Ценова – Българска фондация Биоразнообразие, се разряза тортата, осигурена от РИОСВ. 

Снимки: Тук  

Мехчета, шапки – 30 броя 

Последната седмица на м. август, инж. Милена Ярмова – главен експерт по биоразнаообразие и защитени 

територии към РИОСВ-Бургас, изнесе беседа за прелетните птици и хабитат в Бургаски регион на децата от читалище 

„Хисто Ботев- 1937“ с ръководител А. Желязова в Укритието за наблюдение на птици в резерват „Атанасовско езеро“.  

http://dronburgas.com/
https://www.facebook.com/events/1145256148991873/
https://lagoon.biodiversity.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE


 

 
 



 Екипът на РИОСВ – Бургас, доброволци и деца почистиха водопад „Докузак“ в сърцето 

на Странджа планина 

 

Служители от РИОСВ – Бургас, доброволци от Пловдивски университет, катедра „Екология“, читалище „Хр. Ботев 1937“ и деца 

почистиха днес района около водопад „Докузак“, до село Стоилово в Странджа планина. В акцията участваха директорът на 

инспекцията инж. Тонка Атанасова, секретарят на читалището Катерина Гагева, и експерти. Отпадъци от хартии, опаковки, дрехи, 

натрошени стъкла, слама и клони бяха събрани при акцията. 

 

 

 

 

 

 

Европейска седмица на мобилността – стартира на 16 септември с беседа за правилата по безопасно 

пресичане на пътя от полицейския инспектор „Хитами“ от Сдружение „SOS-ПТП“ и ОДМВР Бургас пред 

първолаците от ОУ „Елин Пелин” в бургаския жк. „Меден рудник”.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

В седмицата на мобилността, РИОСВ-Бургас и инспектор „Хитами“ проведоха открит урок 



 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, съвместно с инспектор „Хитами“ от сдружение „SOS- 

ПТП“ проведоха открит урок по безопасно придвижване в градска среда на малчуганите от група „Моряче“ при ДГ 

„Звездица-Зорница“. С демонстрация по управление на тротинетки в пресъздадена реална пътна обстановка, децата 

показаха какво са научили за правилата по безопасно пресичане на пътя. 



 
Третокласниците от ОУ „Антон Страшимиров“ подготвиха изложба от рисунки, посветена на Седмицата на 

мобилността. Творбите, подредени във фоайето на училището показват гледна точка на децата, за алтернативните 

начини за придвижване в града и подобряване средата в градския транспорт. 

 
 

 



Октомври: 
(17 октомври) 

РИОСВ Бургас изнесе открит урок пред третокласници от основно училище „Антон Страшмиров“ в Бургас на тема по 

безопасно пресичане на пътното платно и видовете транспорт. Децата работиха в няколко групи по ситуации и показаха, че 

разпознават пътните знаци, знаят как да пресичат правилно и как да се придвижват без инциденти. С ентусиазъм се 

включиха в предизвикателството да нарисуват любимо превозно средство. За старанието си получиха шапки с логото 

на РИОСВ - Бургас. 

 

 
 
(17 октомври) 
В инициативата „Обичам природата и аз съм част от нея“, РИОСВ Бургас беше гост на детска градина „Звездица“. Експертите 

запознаха децата от трета група с птиците в Атанасовско езеро и дивите животни. С послание към малчуганите да се грижат за 

околната среда и да приобщят своите родители в съхраняването на природата, в края на открития урок, децата получиха ранички 

с логото на инспекцията. 



 
 

 

По случай Международния ден на Черно море – 31ви октомври, Регионалната инспекция по околната среда и 
водите – Бургас изнесе открит урок пред децата от Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори“. 
Чрез различни забавни игри децата научиха повече за обитателите на морето, както и за видовете замърсявания в него. 
По време на урока те се запознаха как трябва да опазват чистотата на Черно море. 
Малчуганите получиха магнити и книжки за защитените видове растения и животни в Бургаски регион. 
 



 
 

25 октомври – Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургс и Читалище „Христо Ботев 1937“ 

наградиха участниците в конкурса „Моята невероятна лятна ваканция“, посветен на Световния ден на околната среда - 6 юни. 

Церемонията се проведе на 25 октомври от 16.30 часа в залата на Народно читалище “Христо Ботев 1937” в кв. “Победа”.  

 Конкурсът за рисунка и приложно творчество се провежда за четвърта поредна година в четири възрастови групи. В него взеха участие 

над 600 творби от 16 града и села: Бургас, Бяла Варна, Враца, Казанлък, Карнобат, Крън, Лом, Малко Търново, с. Звездец (общ. Малко 

Търново), Плевен, Пловдив, Попово, Свищов, Сливен, с. Сотиря (общ. Сливен), Търговище, Червен бряг. 

74-те наградени участници ще получат грамоти, купи, медали, индивидуални и колективни награди. 



 
 

РИОСВ - Бургас отбеляза Международния ден на Черно море 31 октомври с ученически викторини и 

конкурси 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас отбеляза Международния ден на Черно море с разнообразни инициативи. 

На 25 октомври в залата на Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ в Бургас Албена Василева от „Връзки с обществеността“ награди 

победителите в четвъртия национален конкурс „Моята невероятна лятна ваканция“. Отличени бяха 24 рисунки с екологична насоченост. 



 
Възпитаници на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Влас участваха във викторина за Черно море. Ученици от V, VI и VII клас, 

получиха грамоти и предметни награди, осигурени от екоинспекцията. 



 
 На 30 октомври в Културния център „Морско казино“ в Бургас изявилите се в Националния ученически конкурс „Морето не е за една 

ваканция” бяха наградени. В три раздела - рисунка, фотографии и мултимедийна презентация, млади творци от цялата страна си 

оспорваха място в тазгодишното издание. 



 



 
Днес първокласници от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ изработиха кендама с морските обитатели и получиха награди – 

съкровища от морските дълбини и шапка с логото на РИОСВ, а единадесетокласници по „ЗИП биология и здравно образование“ от 

Профелирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ научиха за биоразнообразието в Черно море.  



 
 

 

5 ноември – ОУ „Любен Каравелов“ – 1 клас  
РИОСВ - Бургас изнесе презентация на тема „Живот на Земята“ 

Днес експертите на РИОСВ - Бургас изнесоха презентация на тема „Живот на Земята“ на 1 “б“ клас в ОУ „Любен 

Каравелов“. Срещата се проведе по покана на класния ръководител Николина Стоянова във връзка с участие в 

инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. Възпитаниците на учебното заведение бяха активни и 



показаха знания за растителния и животински свят. В края на беседата децата получиха грамота и пътеводители на 

резерватите в Бургаски регион. 

 
Инициатива на УНИЦЕФ си поставя задача да запознае младото поколение с новите глобални цели за устойчиво развитие, за да 

бъде поет ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета. 

 

6 ноември - Децата от втора група „Моряче“ в ДГ “Звездица Зорница“, родители, учители и 

служители на РИОСВ - Бургас оформира лехи и засадиха билки – мента, джоджен, маточина и девесил. Малчуганите 

научиха, че още от дълбока древност човекът е използвал растенията в своя бит като средство за храна, облекло, 

лекарство и украса. Тези от тях, които съдържат активни вещества, са лечебни растения и народът ги е назовал с 

името „биле“ или „билка“. 



Инициативата цели да превърне в традиция занимания на открито и децата да научават за биоразнообразието на 

нашата страна. 

 11 декември – Международен ден на планините - Милена и Владислав на 10 г, от IVв клас на 

ОУ "Княз Борис I" ни поздравиха с рисунки по повод Международния ден на планините. За хубавата изненада, 

получиха грамота за участие и раничка, с пожелание за много приключения. 

  


