
 

 

Екологични мероприятия – 2021 

 

 

 

2-ри февруари – Световен ден на Влажните зони – дистанционно отбелязахме, с ученици от 2 клас в ОУ „Братя Миладинови“ 

инициатавата, чрез презентация, свързана с влажните зони в Бургаски регион. Участниците получиха пъзел на Поддържан резерват 

„Атанасовско езеро“ – най-богатото на птици място в България. 

 

22 март - Световен ден на водата  

1. Децата от ПГ "Слънчева усмивка" 6-7 г. и втора група "Мечо пух" при ДГ "Валентина Терешкова", гр. Батановци, 

община Перник се включиха в инициативата с мултимедийна презентация и клипче и отговаряха на различни въпроси свързани с 

водата. Те научиха, че благодарение на водата имаме зелената трева, прохладният летен дъжд, златното жито в полето и красивата дъга. 

И най-важното, че Водата е нужна, за да Живеем!💧🌈💧 



 
 

2.  Над 300 рисунки и 50 приложни се включиха в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата - извор на 

живот“. В  творбите си  младите  художници и приложници отразяват своето виждане за въздействието на водата върху 

природата и човека. Организаторите на конкурса МОН, НДД, РУО-Бургас, РИОСВ-Бургас и Център за подкрепа на личностното 

развитие. 

https://www.youtube.com/watch?v=4wyOt3uvChk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=ukI47hQrzWk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=FkRxg_4oraA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=rWqSlKfA30s&feature=emb_logo 

 

3. Клуб „Екотайм“ от СУ "Христо Ботев"-Айтос  поздравява всички за Деня на водата с клипа „Какво означава водата за нас?“  

Линк към видеото в Youtube - https://youtu.be/UZYCkwfbCA4 

 

4. Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ се включи в Денят на водата с изработването на табло с послания на децата. 

5. Група „Пчелички“ от ДГ „Славейче“ в гр. Айтос с учители Фатме Мюмюн и Зоя Марковска ни изпратиха рисунки и макет 

на аквариум „Водата е живот“. 

https://www.youtube.com/watch?v=4wyOt3uvChk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ukI47hQrzWk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FkRxg_4oraA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rWqSlKfA30s&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81-554597404606112/?__cft__%5b0%5d=AZU8foF4bgqljHaiCCFc0OBW_gNtvIlHjixfUI4YbjYQoENy8QepCb-EkviSiY7YMuERnRIh1JwiUZNENpZOtK2g_A5iD1icEXUn0YD6q92WiXT5QhbAyS0lF5XHoIlNznSqw0phTqGjXir8BG-u-dRvc1nyDvEF8nQEyXCnnlBU9ZMJTEG3zwm421MIp9tpQKMo3Z32gX9g0LkT8BhRxBCDknaV6wZB0hl308JcJDEhAQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://youtu.be/UZYCkwfbCA4?fbclid=IwAR2ASwOWu0oF3orrLlvieL9-Aarslft2lLKPAbIyV8sHLF4UBan4-SAgahU


 

 
 

6. Децата от група ,,Слънце" на ДГ "Валентина Терешкова" с. Ярджиловци, електронно с помощта на родители отбелязахме 

световния ден на водата като се запознахме с значението и ползите на водата, децата изработиха от хартия лодки. 



 
Темата през 2021 г. е „Ценим водата“, поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора. 

 

 27 март - Часът на Земята – „Бъди закрилника на мечката“ – Дистанционно с детска градина „Валентина Терешкова“ и 

групи „Слънце“ в с. Ярджиловци, „Чуден свят“ и „Мечо пух“ в гр. Батановци, общ. Перник, ДГ „Чуден свят“ в гр. Перник се включихме 

в инициативата с рисунки и клип, с които малките любознайковци от първа и подготвителни групи ни показаха какво са научили за света 

на Мечките и как да опазваме природата. 

 
 

5 – 11 април – Седмица на гората - група "Слънце" от ДГ "Валентина Терешкова" с. Ярджиловци и учители: Доника 

Груева, Ивина Иванова ни изпратиха своите картини от природни материали по случай Седмицата на гората. 

 



 
 

 

22 април – Международен ден на Земята 

В деня на Земята наградихме децата от двата конкурса „Възстановете нашата Земя“ и „Аз, ти, ние – заедно срещу ковид 19“ за 

рисунка, изработване на анимирана картинка и приложни творби, посветени на Деня на Земята – 22 април.  

 



 
 

 Група „Моряче“ от детска градина „Звездица-Зорница“ в град Бургас отбелязаха Денят на Земята с направата на биотор от 

обелки на банани, която децата ще използват след около 20 дни за наторяване на биоградинката им. 



 
 

 Децата от група „Слънце“, ДГ „Валентина Терешкова“, с. Ярджиловци, общ. Перник , група „Морски звезди“ от детска 

градина „Раковина“ в Бургас, група“Здравец“ от ДГ „Калинка“, кв. Рудник, общ. Бургас, ДГ „Пинокио“, гр. Бургас ни поздравиха за Деня 

на Земята с изработени картички. 



 
 

 В националия конкурс „Аз, ти, ние – заедно срещу ковид 19“, посветен на Международния ден на Земята се включиха 

над 200 творби, от 1 до 12ти от цялата страна. Съвместна инициатива с Община Бурас и НЧ „Хр. Ботев 1937“ – Бургас. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9OxRX9sWRCM – клуб „Еко Тайм“ от град Айтос, ни изпратиха свое клипче с призив 

към всички за опазването на околната среда. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OxRX9sWRCM


 Децата от филиал Мещица към ДГ 15 "Райна Княгиня"гр. Перник засадиха дърво-арония в църквата "Свети Петър и 

Павел" на с. Мещица общ. Перник за празника. 

 

 

22 май – Ден на Биоразнообразието –С предизвикателството "Моята грижа за природата" по повод Деня на 

биологичното разнообразие - 22 май, Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Бургас предизвика 

градини, училища и желаещи да снимат и споделят за личната грижа към дръвче, растение или цветна леха, за птиците 

които посещават поставената от тях хранилка, за спасена  птичка или животно, или домашен любимец. Включиха се над 

20 градини и училища от цялата страна. 

 

 Децата от група "Слънце" на ДГ "Валентина Терешкова" в с. Ярджиловци се включиха, как през ваканцията се 

грижат за цветята в градинките, като ги поливат и окопават. 

 

 

 



 Група "Чаровници" на ДГ "Чуден свят" в Перник полагат грижа за своята брезичка подарена по повод денят на 

Земята. Те всяка седмица я поливат и наблюдават как расте под слънчевите им детски усмивки и грижи. 

 "С децата редовно носим водичка, за да я поливаме и да се грижим за нея", са думите на учителите за аронията на 

децата от ДГ 15 "Райна Княгиня", филиал Мещица, посадена в двора на църквата на селото. 

 Всяка година децата от група "Перла" в ДГ "Морска звездица" - Варна садят биоградинка с различни плодове или 

зеленчуци. Тази година децата от ІІІ група "Перла" посадиха с помощта на леля Таня краставички за салата. 

 

 



 Ден на околната среда – 5 юни - „Нарисувай или снимай защитен вид“ беше он-лайн предизвикателството във 

fasebook за Деня на ОС. В инициативата се включиха участници от Айтос, Бургас, Плевен, с. Ярджиловци (общ. Перник). Всички 

получиха грамоти и образователни награди. Читалището „Христо Ботев 1937“ в кв. Победа, гр. Бургас, се включиха в инициативата с 

пленер и почистване на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ 

 
 



 
 

24 юни - Еньовден – Ден на билките - Учителите - Доника Груева и Ивина Иванова на група "Слънце" от ДГ 

"Валентина Терешкова", с. Ярджиловци ни поздравиха за деня на билките – Еньводен с думите:"Подаряваме здраве и 

късмет от росата събрана днес". 

 

 

14 август – Панаир на солта и Рожден ден на ПР „ АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО“ 

 



 
 

Регионална инспекция по околната среда и води (РИОСВ) – Бургас  в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) по 

LIFE проект „Лагуната на живота“, Община Бургас, Черноморски солниц АД, БДЗП и Заедно 2011 организират специален празник по 

случай 41-ият рожден ден на резерват Атанасовско езеро.  Всички желаещи са поканени да се включат в празника „Панаир на солта и 

Рожден ден на Атанасовско езеро“, на 14 август от 17:00 до 22:00 часа. 

 

Атанасовско езеро се включва във Фестивалния уикенд в Бургас със специално събитие в съботния ден 14 август от 17.00 до 

22 часа. Панаирът на солта популяризира натуралните продукти от солената лагуна и езерото като източник на българска 

трапезна сол и други суровини с добавена стойност. За гостите на Панаира ще се представят различните видове черноморска 

сол и пътят ѝ до нашата трапеза. Посетителите ще могат да си закупят от току-що събраното „бяло злато“, козметика с луга и 

черноморска лиманна кал, занаятчийски шоколад с цвете на солта и сувенири, свързани с любимото езеро. Екипът на БФБ ще 

демонстрира как се правят летни туршии само със сол и зеленчуци. За малките гости ще има научни занимания, свързани 

със солеността на водата в различните басейни на лагуната, наблюдения на солните кристали и на солничното раче, както и 

арт работилница за рисуване със сол. 

https://lagoon.biodiversity.bg/


Поради големия интерес към Влакчето на солта и тази година домакините от Черноморски солници АД ще пуснат специална 

линия от басейните с луга и кал до музейчето на Атанасовско езеро, солта и птиците - „симБиотично“ и обратно, за да могат 

желаещите да се повозят и да се насладят на традиционния транспорт във и около езерото. Линията ще работи от 17.00 до 19.00 

часа и ще бъде безплатна за всички гости на Панаира. 

Събитието ще бъде съчетано и с Рождения ден на поддържан резерват Атанасовско езеро – тази година се навършват 41 

години от обявяването му, затова стопаните на резервата - Регионалната инспекция по околна среда и води – Бургас ще 

осигурят традиционната голяма торта за празника. 

Издателска къща ЗНАЦИ ще представи две книги, свързани с птиците: "Кратка философия на птиците" от Филип Дюбоа и 

Елиз Русо /превод от френски Лора Стаматис/ и детската "За птиците и буквите" от Джина Дундова-Панчева. И двете книги 

са забележителни за своята аудитория, затова не пропускайте срещата с преводача на едната и автора на другата от 17.30 пред 

„симБиотично“. 

„Поканили сме някои любими артисти, които да представят своите произведения и да зарадваме публиката не само с храна 

за тялото, но и за душата, защото Атанасовско езеро е истинско вдъхновение. Празникът ще завърши с концерт на два 

дуета – единият, който отдавна чакаме на сцената на „симБиотично“ - D’Family Acoustic, а другият Desperate 

Daughters миналата година участва в Sofar концерта и момичетата останаха очаровани от атмосферата на мястото.“ – 

споделят организаторите от Българска фондация Биоразнообразие. 

Празникът ще включва още забавления като играта за разпознаване на различни видове сол, представяне на най-новото 

предизвикателство, свързано с Атанасовско езеро – Търсачи на съкровища: КОД СОЛЕНО и др. 

Атанасовско езеро е поддържан резерват, защитена местност, Рамсарско място, а заедно с прилежащите земеделски земи и 

Натура 2000 зона. То е пример за симбиозата между природата и човека, и за това какви възможности предлага една Натура 

зона и как от нея могат да се извличат разнообразни ползи - чрез солта, лугата, лечебната и естетична й стойност и др. 

Събитието се организира в рамките на LIFE проект „Лагуната на живота“, изпълняван от БФБ, Черноморски солници АД, 

БДЗП и Заедно 2011 и в партньорство с РИОСВ Бургас и Община Бургас. 

 

10 септември - "Да почистим България за 1 ден" - съвместна инициатива с народно читалище (НЧ) "Христо Ботев 

1937", включваща беседа за защитените птици с експерт г-жа Мария Андреева от РИОСВ-Бургас, почистване на акваторията в 

района на укритието и пленер на школите при НЧ "Христо Ботев-1937" и НЧ "Антон Страшимиров 1980". 

 

https://lagoon.biodiversity.bg/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-1-47
http://riosvbs.com/
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98-126570700732501/?__cft__%5b0%5d=AZW-Zco_0dBFQUk9UhzV584RgpjqHUDLqb0dbTDtf6SP-ByNIe93cX-xxdHlZa5HmrCidwAHBuIPSGH8drLFfmhldqutIYO8dC2-OMGwO2CQGwOg3ZapEJQeuFNkKpArkjOXsLfUFud1HrPLt3_sPvwQCPYS1KkEbzHpgUcOGaS-6Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056915258242
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056915258242
https://www.facebook.com/desperatedaughters
https://www.facebook.com/desperatedaughters
https://bbf.biodiversity.bg/bg/Tyrsachi-na-sykrovishta-KOD-SOLENO.p2284-y?fbclid=IwAR3GnTZtothNZR2GaftzzXVu-P-GahNBYF0c83ADKPd04IAul1MiEKZwWZI
https://lagoon.biodiversity.bg/


 
 

 

 

 

Седмица без автомобили – 16-22 септември 2021 

 Децата от 3е клас на ОУ „Братя Миладинови“ 30 деца 



 

 



и 4та група „Мики Маус“ от детска градина „Златното ключе“ в град Бургас 30 деца 

 



 

участваха в открит урок и показаха своите знания за безопасността на пътя и пътните знаци. 

 Децата от 4та група „Перла“ в детска градина „Морска звездица“ град Варна ни изпратиха своите рисунки за 

Седмицата на мобилността, като отправиха послание към шофьорите да бъдат по-внимателни при преминаване през пешеходни алеи и 

пазят децата на пътя. 16 деца 



 

 

Децата от ДГ "Славейче" в гр. Айтос показаха, че прекрасно познават правилата за движение по пътищата. На специално 

създадена за целта площадка във вътрешния двор на детското заведение малчуганите демонстрираха как се пресича на пешеходна 

пътека. Още от ранна възраст възпитанието на децата трябва да е в посока осмисляне на живота като ценност. За тази цел , се стараем да 

оформим среда, в която нашите възпитаници да осъзнаят необходимостта от спазване на правила с цел съхраняване на личното здраве и 

това на другия. Също така да се запознаят с опасностите, които крие замърсяването на въздуха от автомобилните газове, вредата от 

шумовия фон, най-честите причини за пътно-транспортни произшествия, предимствата при избор на различни видове транспорт.  



Не на последно място, директора на ДГ "Славейче", г-жа Росица Димитрова, призова да се пази околната среда, като отпадъците се 

изхвърлят на определените за това места, а не на и около уличното платно. 116 деца 

 

 
Три пернишки групи – ДГ „Валентина Терешкова“, ДГ „Чуден свят“ – група „Чаровници“ и ДГ 15 „Райна Княгина“ се 

присъединиха в Седмицата на мобилността с различни инициативи и ни изпратиха своите фотоси. 

 



 
 

 Отбелязахме Европейски дни на птиците 5, 6 октомври с децата от група „Мики Маус“ от детска градина 

„Славейче“ в гр. Айтос, група „Слънце“ от ДГ „Валентина Терешкова“ в с. Ярджиловци, група „Чаровници“ от ДГ „Чуден свят“ в гр. 

Перник, ДГ 15 „Райна Княгиня“ филиал в с. Мещица и група „Чуден свят“ от ДГ „Валентина Терешкова“ в гр. Батановци. 

С помощта на своите възпитатели, децата измайсториха къщички за птици от естествени и отпадъчни материали и разнообразни 

хранилки с вкусни семенца за птиците, които остават да презимуват в двора на учебните заведения.  

 



 
 

Съвместно с Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев 1937“ организирахме два конкурса на тема „Моята 

невероятна лятна ваканция“ и „Бъдещето на морето – да опазим животът във водата“ за рисунка и приложно творчество, в което 

взеха участие над 502  творби, 73 наградени участници от 35 града. 



 
 

 5 ноември - Предай нататък! Семейство дари храна за птици на детска градина чрез фейсбук-страницата на 

РИОСВ-Бургас 

 

Младо семейство от Велико Търново – (Катерина и Явор и двете им прекрасни деца Калоян и Самуил), изненадаха детската градина 

„Славейче“ в град Айтос чрез фейсбук- страницата на РИОСВ-Бургас. 

 

Катерина ни споделя, че е започнала да ни следи с интересните статии и инициативи които правим, а след публикацията ни за Деня на 

птиците, решава да ни сподели и идеята си.  

 

Здравейте! Следя Ви от известно време и искам да Ви поздравя за интересните статии, постови и инициативи, които правите и 

споделяте! През последната седмица гледах Ваши постове за ДГ Славейче, гр. Айтос. Изключително много ми харесаха и понеже 

отдавна исках да намеря повод да Ви пиша…мисля, че това е чудесен такъв! Бих желала да Ви изпратя и подаря малко храна за диви 

птици, която ще се радвам ако успеете да предадете на децата от детската градина. Произведена е в България, но фирмата, която я 

произвежда, я изнася извън пределите на държавата. Моля да ми пишете дали бихте приели този жест от мен и семейството ми. П.с. 

Моите деца, близнаци на 3,5г., посещават ДГ във Велико Търново и за втора година закичват дърветата в двора на градината с такава 

храна. Всички са много щастливи от факта. Наблюдават птиците цяла зима, как хапват от нея. Виждайки Вашите снимки на децата, 

които правят къщички и слагат храна в хранилки, не се стърпях и пиша веднага:))))“  

 

Благодарим за прекрасния жест на цялото семейство и им желаем здраве и благоденствие. 



17 ноември 2021 - III -ти НК „МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ-ЖИВОТНИТЕ“ за рисунка и приложно творчество, организиран по 

Културна програма на Община Бургас и НЧ”Хр. Ботев 1937”-Бургас, с партньорството на РИОСВ-Бургас и Рисувалня” ЕЛФИНА”, се 

проведе онлайн на 19.11.2021г. Съревноваваха се 516 рисунки и приложни творби от 45 населени места от страната- с. Зафирово, 

Община Главница, с. Бата, Община Поморие, Варна, Свищов, Казанлък, Благоевград, Плевен, Велинград, Плевен, с. Нова Черна, община 

Тутракан, Руен, Гоце Делчев, Търговище, Добрич, София, с. Вресово, Община Руен, Велико Търново, Шумен, с. Звездец, Община Малко 

Търново, Враца, Разград, Червен бряг, Кърджали, Попово, с. Биркова, Община Велинград, Пловдив, Димитровград, с. Тополица, Община 

Айтос, Габрово, Ямбол, Балчик, Дупница, с. Строево, община Пловдив, Павликени, Русе, Дулово, Долни Дъбник, с. Снягово, Община 

Руен, с. Борово, Община Гоце Делчев, с. Житница, област Разград, с. Волуяк, Вълчедръм, Сунгурларе , Несебър, Бургас.  

Бяха наградени общо 64 творци от НЧ ”Хр. Ботев 1937”-Бургас - 41 творци, от РИОСВ - 17 творци, от Частна Рисувалня „Елфина“- 6 

творци.  

Творческа комисия в състав: Председател: 1. Златка Бобева – главен журиращ в конкурса, художник, естествовед Комисия в състав: 2. 

Стелияна Желязова – 14г. организатор, художник-приложник 3. Милена Димитрова- художник /Рисувалня“ЕЛФИНА“/ 4. Албена 

Василева-експерт „Връзки с обществеността“ РИОСВ-Бургас 5. Олга Цонева – приложник 4. Стоянка Атанасова-приложник  

Наградите, купите и медалите бяха изпратени по куриер на победителите, според регламента на конкурса. 

 

1 място- Кристияна Джингова-16г. НУПИД “Акад. Дечко Узунов“ град Казанлък 

 

 
 

 

 

 

Специалната награда в раздел приложно изкуство председателя на журито- г-жа Златка Бобева присъжда купата на сестрите-Вяра 

Стефанова-8 г. и Ния Темешакова-11г. Ателие “Приложен фолклор“ към ЦПЛР-София, с р-л: Елеонора Асенова 



 
 

1 място- Мария Маринова-13г. ПШ ”Елбетица” НЧ ”Христо Ботев 1937”-Бургас, р-л: Таня Георгиева 

 
 

 

3 място- Дария Димитрова-9г. Детско Арт Ателие ОУ “Любен Каравелов“-Бургас, р-л: Павлина Иванова 



 
 

1 място- Габриел Зашев-12г. Арт ателие ”Дон Кези”-Дупница, р-л: Елена Марулевска 

 
 

 

 

 

 



1 място- Семаат Мехмед-18г. НУПИД”Акад. Дечко Узунов”-Казанлък, р-л: Веселина Маринова 

 
 

РИОСВ-Бургас отправи онлайн предизвикателство „Странджа планина“ 2021 във фейсбук страницата по повод 11 декември 

– Международния ден на планините.Основната идея на инициативата еq да се покаже природата в планината и местата за отдих в нея. 

В надпредаварата участваха общо 62 творци за стихотворение, фотография и рисунка от Бургас, Айтос, Малко Търново, Хасково, 

Павликени, Варна, Враца, с. Строево (общ. Пловдив), Плевен, с. Руен, Шумен – виртуален албум  

https://youtu.be/u_40fQmdGhg


 

Наградени 

 

Стихотворения 

Галина Койчева „Странджа“– 27 гласа 

СТРАНДЖА 

Странджа планина е дива, 

затова е най-красива. 

Тя в горите тайни крие, 

а брега – морето мие. 

 

Дом е тя за много твари, 

пеперуди, минзухари. 

Къщичка си прави, 

кой където свари. 

А за странджанската зеленика, 

всеки, който чуе пита. 

 

Мистична и тъй прекрасна, 

магнетична и опасна, 

пролет, лято, есен, зима, 

Странджа вечно ще я има! 

 

Ванеса Иванова, 12 г - "Странджа планина в сърцето" - 23 гласа 

Странджа планина в всърцето 

От малка познавам 

и скланям глава 

пред вечната велика 

Странджа планина. 

Веднъж  щом я видиш, 

в сърцето си чувстваш - свещена е тя! 

Виж! Водопади се стичат 

не спират и  тичат; 

реките се сливат, 

текат и извиват 



през красиви поляни 

и вековни дъбрави. 

Не ще се забравят 

и ще се опазят! 

 

Клип/рецитиране на стих: 

Кристиана Иванова, 6 г, ДГ "Морска звездица" - гр. Варна 79 гласа - Виж 

Кристиан Николов 6г група "Мики Маус" ДГ "Славейче" 89 гласа - Виж 

Фотография 

автор: Йордан Димитров, 15 г. 9. б клас на СУ "Бачо Кио" гр. Павликени – 106 гласа 

 

 

 

https://www.facebook.com/riosvburgas/videos/307017267813678
https://www.facebook.com/riosvburgas/videos/446919456801770


автор: Мариана Йорданова, гр. Хасково "След бурята" край р. Поповска, общ.Болярово 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунки 

Стефан Спасов 7 г гр. Шумен 167 гласа 

 

 

 

 

 

 

 



 

Валентинa Дженатова 6г гр. Бургас, к-с "Меден Рудник"167 гласа 

 

 

 



 

Награда от РИОСВ-Бургас: 

Поощрение Михаил Нонински 1 клас НУ "Свети Софроний Врачански"гр. Враца 130 гласа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 декември - Коледна творителница – съвместна инициатива на НЧ „Христо Ботев 1937“, РИОСВ-Бургас и ДГ „Ален Мак“ – с. 

Звездец – изрбатване на коледна украса от природни материали и отпадъци. 

 


