
Световен ден на влажните зони – 2-ри февруари  
• С филма „Магията на Ропотамо“ експерти от РИОСВ-Бургас посрещнаха доценти и студенти от 

катедра „Екология“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и обсъдиха ролята и значението на 
влажните зони за биологичното разнообразие в България. 

• Открит урок с деця от ДГ „Звездица-Зорница“, където децата, с помощта на своите родители 
направиха макет на ПР „Атанасовско езеро“. 

• Всички участници в инициативите получиха грамоти, информационни материали и награди, 
посветени на влажните зони. 

• Презентация пред ученици от ОУ „Георги Бенковски“с мотото на кампанията и беседа за 
птичия свят в езерата на Бургас, природните бедствия и значението на влажните зони. С изработването 
на  макет за ПР „Атанасовско езеро“ с материали от природата, показаха как трябва да ценим богатствата 
с които природата ни е дарила. 

• На 4 февруари в етнографски комплекс „Чифлика“ – с. Писменово, общ. Приморско, ученици от 
ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас представиха в български национални ястия Мадренско езеро, езеро 
Вая и Атанасовско езеро и изработиха къщички за птици от пластмасови бутилки. 

 
Световен ден на водата- 22 март 
• Ученици от бургаската Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ 

посетиха РИОСВ. Те се запознаха с наличната апаратура за изследване и мониторинг на повърхностни, 
подземни, отпадъчни и морски води в лабораторията към ИАОС. Изслушаха и беседа за контролната 
дейност на екоинспекция в областта на опазването на водите.Инж. Тонка Атанасова - директор на 
РИОСВ-Бургас, като председател на журито, се включи в Националното състезание за мултимедийни 
презентации с екологична насоченост „Водата- извор на живот”. То е организирано от Община Бургас и 
Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас. В състезанието се включиха ученици от 6 до 12 
клас, разделени в две възрастови групи от цялата страна, а след предварителна селекция, бяха допуснати 
13 презентации. Националното състезание „Водата- извор на живот“ се утвърди като форум, на който 
учениците от цялата страна показват отношение към природния феномен - ВОДАТА. 

По забавен и интересен начин природозащитници от клуб „Екотайм“ и ученици от първи и втори 
клас от Айтос разбраха колко значима е водата за живите организми. Всяко от децата получи бутилка 
минерална вода и рекламни материали, насочващи към опазване на околната среда. 

• Бургаски ученици от втори клас празнуваха деня на Водата с РИОСВ с дидактични игри. 
• РИОСВ-Бургас участва в инициатива „Воден отпечатък“ с поздравителен адрес и награди. 

Деца показват своите еко дневници и рисунки на тема „Чиста вода – чиста планета“, изобразяват своето 



отношение към водата, четат интересни факти от детски енциклопедии и се запознават с презентации 
"Водната планина", "Нека съхраним красотата величието на родината си!", "Нека пазим водите на 
България!". 

• Децата от ДГ „Звездица-Зорница“ завършиха инициативите за Деня на водата с провеждането 
на опити с вода и получиха чашки и минерална вода за награда. 

• Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас инж. Тонка 
Атанасова и експерти бяха гости на конференция за студенти и ученици „Да мислим екологично за 
бъдещето“, организирана от Катедра „Екология и опазване на околната среда“, към Факултета по 
природни науки в Университет „проф. д-р Асен Златаров“. Тя се проведе на 30 и 31 март в  Културен 
център „Морско казино“. Презентациите за резерват „Силкосия“, представена от Михаела Кирилова, 
ученичка от ПГЧЕ „Васил Левски“ и „Вековните дъбови дървета – най-старите заселници по българските 
земи, представена от Емел Хасан, студентка от IV курс в Университет „проф. д-р Асен Златаров“ получиха 
специални награди на РИОСВ-Бургас. 

 
3 – 9 април - Седмица на гората  

По случай Седмицата на гората, деца и родители от групите „Пчеличка“ и „Калинка“ от ДГ „Славейче“ в гр. 
Айтос и децата от група „Таралежче“ от ДГ „Звездица-Зорница“ в гр. Бургас участваха с редица дейности 
под надслов „Гората е живот“. Моделираха, апликираха, рисуваха и подредиха всичко това в изложба. 
Интересно за тях бе и засаждането на дръвче в двора на детската градина, за което ще се грижат 
занапред. Децата бяха запознати с видовете дървета и тяхната структура, както и ползите, които носят 
на хората и защо трябва да ги засаждаме и опазваме. Всички получиха грамоти и награди от 
екоинспекцията. 
 

8 април – Международен ден на птиците 
Експерти от РИОСВ-Бургас и представител на Народно читалище „Изгрев 1909“ - Бургас посрещнаха в 
Укритието за наблюдение на птици към ПР „Атанасовско езеро“ ученици от четвърти клас на СУ „Добри 
Чинтулов“-Бургас, за да отбележат Международния ден на птиците и Международния ден на детската 
книга. Децата прочетоха щафетно приказката „Най-хубавото птиче“ и се запознаха с традиционния ръчен 
метод за добив на сол в ЗМ „Бургаски солници“. Те наблюдаваха пернатите обитатели на Атанасовското 
езеро със зрителни тръби и бинокли и се разходиха по Пътеката на саблеклюна. Малките 
природолюбители показаха завидни познания за защитените видове птици и езерата около Бургас. 
 

22 април – Ден на Земята 



„Моята Земя е твоя Земя… Бъдете единни и се обичайте!” С този призив децата от школата по модерни 
танци „R`Dance” и „АЗ-ЪТ” с художествен ръководител Жанет Вълчева от Стара Загора поставиха начало 
на инициативите за Световния ден на Земята – 22 април. – 40 броя 
Експерти от РИОСВ – Бургас посетиха четвъртокласниците от ОУ „Пейо Яворов” и малчуганите от 
детските градини „Изгрев” и „Здравец“и запознаха децата с климатичните промени в заобикалящата ни 
среда. Децата бяха подготвили сцециална програма за празника и заедно с гостите изгледаха 
мултимедийното филмче „Ози Озон”. Учениците представиха свои екопроекти на плакати, къщичка за 
птици, градски парк и земно кълбо с послание „Да пазим Земята – тя е наш дом!” 
 
Ученици от ІІ “Д“ клас от ОУ „Антон Страшимиров” с класен ръководител Цветелина Димитрова, ІІІ „Б“ 
клас от ОУ „Любен Каравелов” с класен ръководител Жени Илиева и децата от група „Таралежче” от ДГ 
„Звездица Зорница” участваха в интерактивни уроци, свързани с Деня на Земята, измайсториха къщички 
за птици, направиха изложба на рисунки, включиха се в игра за разделно събиране на отпадъци и 
написаха послания за опазването на Земята, които вързаха за балони и пуснаха да летят. Първите 
послания, намериха своя „собственик“ в разхождащите се минувачи, които с интерес се зачетоха в 
„детските съвети“. 
 
Възпитаниците на ДГ „Вълшебство” посетиха Укритието за наблюдение на птици.в ПР „Атанасовско 
езеро“, където се насладиха на птичия рай, а след това засяха цветя около беседката и обещаха да ги 
навестяват често и да се грижат за тях. 
 
"Земята – рай или пустиня" е интерактивен урок с пясъчна кутия, представен от г-жа Колева и г-жа 
Димитрова. Специални гости бяха ст. експерт Деян Божинов от РУО-Бургас и учители от областта. Клуб 
„Екотайм“ от град Айтос с ръководител Алиева организираха изложба под наслов „Земята е в нашите 
ръце. Бъдещето ни принадлежи". Младите еколози ушиха и раздадоха екоторбички с пожелание да 
мислим екологично за планетата. Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче" представи образователно-
худажествен спектакъл „Екология на взаимоотношенията" в НЧ „В. Левски" по сценарий на г-жа Т. 
Йотова. 
 
Децата от ІІ „а“ клас с класен ръководител Недялка Тодорова и Група за целодневна организация на 
учебния ден - 2-ри "а", "г" клас с учител Десислава Грозева при ОУ "Свети княз Борис l" - град Бургас се 
включиха в дейностите посветени за този красив ден. С огромно желание и усърдие изработиха плакати 
с послание: "Да пазим Земята, тя е наш дом!" 



 
„Да си напомним, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да не я 
променяме, защото и ние имаме нужда от нея. С голямо желание децата от група "Пчеличка" в ДГ 
„Славейче“, град Айтос – с песни, и танци, макар и много малки дружно подкрепиха каузата за опазването 
на нашата красива планета и споделиха своята мечта за един свят пълен с красота, съвършенство и 
хармония между хората, Земята и природата! Тяхното послание е: „Хора, обичайте Земята, защото тя е 
наш дом! 
 

РИОСВ-Бургас подкрепи благотворителна кауза – 26 април 
Екипът на РИОСВ-Бургас се присъедини  към благотворителната кампания „Дари капачка – Спаси 
живот!“ и предаде  20 кг капачки. 
Идеята на кампанията е събраните капачки да се предат за рециклиране, а получените средствата да се 
използват за купуване на кувьози за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас. 
 

РИОСВ-Бургас участва в експедицията „Ропотамо“ 
На 15 май в  посетителския център към Резерват „Ропотамо” eксперти от РИОСВ-Бургас посрещнаха 
ученици, участици в експедицията „Ропотамо“. организирана от Център за природозащитно образование 
"Балкан". В нея се включи и известния български зоолог и биоспелеолог д-р Петър Берон. 
 

22 май - Международния ден на биологичното разнообразие 
С Ден на отворените врати в сградата на РИОСВ – Бургас, в Посетителския център „Ропотамо” и в 
Укритието за наблюдение на птици към Поддържан резерват „Атанасовко езеро“ на 22 май, инспекцията 
отбелезя Международния ден на биологичното разнообразие. Всеки посетител се запозна с уникалното 
биологично разнообразие от животински и растителни видове, природни местообитания и научи повече 
за провежданите дейности по опазването на дивата природа. 

 
Карнавал на Биоразнообразието 

На 26 май 2017 г. експертите от РИОСВ-Бургас журираха и наградиха участниците в Карнавала на 
Биоразнобразието. 
Тази година лятна сцена „Охлюва“ събра 90 изключително артистични и майсторски костюми на най-
различни обитатели на Живата природа на България, като често можеше да се види и самата „природа“, 
представена по разнообразен и много вълнуващ начин. Благодарение на съвместните усилия на 
Българска фондация Биоразнообразие, Община Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и 



водите – Бургас, заедно с всички участници създадоха един цветен природозащитен празник, а за 
вкусната част се погрижиха приятелите от Победа АД, които също подкрепят Карнавала и осигуряват 
лакомства. 
През 2017 преобладаваха насекомите (калинки, пеперуди, буболечки), странджанските зеленики и 
жабките, за разлика от птиците, които в други години са били най-многобройни. Жури в състав Милена 
Ярмова и Мария Андреева от РИОСВ – Бургас и Дияна Костовска от БФБ, проект „Солта на живота“, 
внимателно наблюдаваха участниците и определиха носителите на наградите. 
Водещата на Карнавала Мариана Вълчева успя да предразположи всяко дете на сцената да покаже най-
добре своя костюм и всичко, което знае за вида, който представя. Всеки участник получи пакет с еко-
торба от плат на Силкосия и стикери, осигурени от РИОСВ Бургас, магнит на Атанасовско езеро и 
пакетчета сол от проект „Солта на живота“ и сладкиши от „Победа АД“. Индивидуалните награди бяха 
цветни ранички за поход, пълни с пътеводители, календар, молив със семена на босилек, значка, моливи 
и др. 
Карнавалът се организира в рамките на проект „Солта на живота“ на БФБ, финансиран от програма LIFE+ 
на Европейския съюз. Тази година той бе посветен на честването на 25 години работа на програма LIFE, 
която подкрепя природата, околната среда и действията по климата и на отбелязването на четвърт век 
от приемането на Директивата за хабитатите и Натура 2000 мрежата. 
Това бе причината организаторите да изберат „Живата природа на България“ за тема на карнавала. 
 

5 юни - Световен ден на околната среда 
РИОСВ-Бургас организира почистване на пясъчната ивица в местността “Отманли“ в кв. Крайморие.  
Учениците от VІ клас от ОУ "Антон Страшимиров", за да са близко до природата направиха 
опознавателна разходка в парк „Минерални бани“.  
Студенти от катедра „Екология“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се включиха в поход из 
Резерват „Ропотамо“ до Устие на река Ропотамо. Беседа и дидактични игри бяха проведени в Центъра за 
деца с увреждания "Свети Николай Чудотворец" в к-с „Лазур“. 
Малчуганите от група „Пчеличка“ на Детска градина „Славейче“ в град Айтос, се присъединиха към 
facebook страницата ни с различни мероприятия и отправиха послание към всички: „Природата е като 
нас, децата и има нужда от обич. Обичайте я и вие!“. 
 

13 септември – 10-годишнина на Центъра за сухоземни костенурки в с. Баня  
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, представители на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и дирекция 



„Национална служба за защита на природата“ в МОСВ участваха в отбелязването на 10-годишнината от 
създаването на Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в с. Баня. 
Експертите се запознаха с работата на Центъра и присъстваха при освобождаването на излюпени там 
млади екземпляри от двата вида сухоземни костенурки в ЗЗ „Емине-Иракли“. Най-малките участници в 
тържеството се включиха в организирания от домакините конкурс за детска рисунка на открито. 

Центърът за костенурки е обявен за спасителен център през 2012 г. със заповед на Министъра на 
околната среда и водите. Ежегодно той дава помощ и шанс за пълноценен свободен живот на около 200 
костенурки, излюпват се над 150 еземпляра от двата вида, които се освобождават в подходящи за тях 
райони в природата, организират се разнообразни образователни и информационни дейности. 

 
16-22 септември – Европейска седмица на Мобилността 

В рамките на Европейската седмица на мобилността / 16-22 септември/ на територията на Централната 
част на Бургас са предвидени редица дейности, с които да се провокират най-малките жители на 
крайморската община, а и техните родители, към използване на алтернативни начини за придвижване 
във всекидневието – велосипед, тротинетка, ролери, електрически автомобил, лонгборд, градски 
транспорт и пеша.  

Седмицата ще стартира в Бургас ден по-рано – на 15-ти септември, като целта е да се отбележи 
първия учебен ден, като се наблегне и на един от най-важните приоритети, поставен във фокуса на 
гражданското общество в последните години, а именно пътната безопасност.  

Организатори и активни участници в отбелязването на Европейската седмица на мобилността в 
Бургас са : Община Бургас, ОДМВР – Бургас, РИОСВ – Бургас, Регионална лаборатория-Бургас (РЛ), БЧК – 
Бургас, Общински детски комплекс, Детските градини „Раковина”, „Слънце” и „Звездица Зорница”, 
училище „Ал.Г.Коджакафалията”, Международната асоциацията на застрахованите и пострадали при 
катастрофи – Бургас, Сдружение ”SOS ПТП”, фондация „Безопасни улици от Валя” и Обществен 
дарителски фонд – Бургас. 

Предвидено е на 15-ти септември от 11.00 ч. в рамките на час и половина за автомобили да се 
затвори ул. „Левски” в частта й от бул. „Христо Ботев” до бул. „Стефан Стамболов”. В този час на двете 
пешеходни пътеки / първата на бул. „Христо Ботев” малчугани от детска градина „Раковина” ще започнат 
да раздават на водачите на автомобили цветни балони и превантивни брошури, представящи дейността 
на различните институции в сферата на „пътната безопасност”. Същата активност е предвидена да се 
осъществи паралелно на втората пешеходна пътека, разположена в района на училище 
„Ал.Г.Коджакафалията” на бул. „Стефан Стамболов/.  



Успоредно с това подрастващи от училище „Ал.Г.Коджакафлията” и детски градини „Слънце” и 
„Звездица Зорница” ще се включат в конкурс за рисунка на асфалт „В града без кола”, състезания с 
тротинетка и велосипед и забавни викторини с участието на инспектор Хитами от Сдружение ”SOS ПТП”.  

Доброволци от Младежката секция на БЧК ще демонстрират умения в първа долекарска помощ при 
различни рискови ситуации, а служителите от сектор „Пътна полиция” / с представители от 
моторизирано звено ”Сигма” и автопатрул за видеоконтрол на скоростта/ ще са на разположение на 
малчуганите и техните родители за да се запознаят нагледно с дейността на полицейското звено по 
пътна безопасност. С участието на полицейските служители ще се проведе и открит урок на тема „Моят 
безопасен път от дома до училище”.  

На 15-ти септември официално ще се стартира и дейността по набиране на доброволци от 
Международната асоциацията на застрахованите и пострадали при катастрофи – Бургас, които в три 
часови пояса: 07.30 – 08.30 ч.; 12.30 -13.30 ч. и 17.30 – 18.30 ч. съвместно със служителите на ОДМВР – 
Бургас да съдействат за правилното използване на пешеходни пътеки на най-натоварените пътни 
кръстовища в Бургас. Доброволците ще бъдат оборудвани със специални жилетки и „СТОП”-знаци, като 
за поощряване на инициативността им ще получат безплатни карти за градския транспорт от Община 
Бургас и фирма „Бургас бус”. Записването на доброволците може да се осъществява на тел. 0878 333383 в 
Международната асоциацията на застрахованите и пострадали при катастрофи – Бургас.  

Мобилна емисионна станция за измерване на димни газове от автомобилите на Регионалната лаборатория 
– Бургас към ИАОС-София и РИОСВ-Бургас ще бъде позиционирана в района на ул. „Левски” / край площад 
„Тройката”/. Експерти от РИОСВ-Бургас са подготвили изненади на участниците. 

В израз на подкрепа към Европейската седмица на мобилността, децата – доброволци от 
Общинския детски комплекс, които в първия учебен ден ще упътват желаещите към различните 
инициативи на площад „Тройката”, ще получат безплатно ползване на градския транспорт от общинска 
фирма „Бургас бус” за целия 15-ти септември. 

От началото на инициативата - Европейската седмица на мобилността през 2002 г., включването на 
градове постепенно нараства, като освен в Европа, много са градовете и от други части на света, които се 
присъединяват. През 2016 г. кампанията е подобрила рекорда за брой участници – 2 427 града и 
населени места от 51 държави. Малко над половината от участващите градове, сред които и Бургас, са 
въвели постоянни мерки в областта на управлението на мобилността, достъпността на транспорта и 
изграждането на нова или по-добра велосипедна инфраструктура. 

150 деца 
 
 



16 септември – Да изчистим България заедно - Кампания на БТВ 
На 16 септември  министърът на околната среда и водите Нено Димов ще се включи в кампанията „Да 
изчистим България заедно“. От  9.30 ч ще участва в почистването на плажа Корал заедно с кмета на 
Царево Георги Лапчев.  По-късно oколо 11.30 ч Нено Димов ще се присъедини към доброволците в 
почистването на плажа Атия.    

В  инициативата ще се включат и експерти от РИОСВ – Бургас, които ще чистят в района на  устието на 
река Ропотамо. 

Събраните битови отпадъци от замърсените терени ще се депонират на регионалните депа. Достъпът до 
тях ще е свободен за всички транспортни средства, които са включени в кампанията. За депонираните 
отпадъци на 16 и 17 септември общините са освободени от дължимите такси по чл. 60 и чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъците. На депата няма да се допуска депониране на строителни отпадъци. 

За координацията отговарят общините по места. 

На 16 септември от 9 до 17 ч в РИОСВ - Бургас ще има дежурен телефон - 0893957001. 

Общо събраните битови отпадъци са около 980 кг. 

От регионалните и общински депа в областта са извозени общо 240 тона отпадъци. В резултат от 
участието на близо 4 830 доброволци в акцията, са почистени 173 локални замърсявания. 

Младежите активно участваха в дискусията, задаваха въпроси и отправиха своите предложения към 
екоминистъра. Именно по време на разговора Нено Димов даде пример с плаж "Корал", откъдето в 
рамките на няколко часа са събрани тонове отпадъци, изхвърлени нерегламентирано. "Няма как тези 
хора, които са там и изхвърлят пластмасови и всякакви други отпадъци, по някакъв начин да са 
любители на природата", отсече министър Димов. Всички участници стигнаха до заключението, че 
България трябва да бъде почистена за един ден, но в останалите 364 дни да не бъде замърсена от нас, 
хората. 

100 броя 

 

31 октомври – Международен ден на Черно море 

 



Експерти от РИОСВ – Бургас представиха презентация на тема „Черно море – история и загадки“, пред 
ученици от І-„е“ клас от бургаските ОУ „Антон Страшмиров“ и І и ІV“е“ клас от ОУ „Братя Миладинови“, 
пред учениците V, VІ и VІІ клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Свети Влас. Участниците в инициатвата 
се включиха и във викторина и изложба „Пазете чисто Черно море“.  
Децата от група „Пчеличка“ към ДГ „Славейче“ град Айтос, също отправиха призив с русинки за Черно 
море във фейсбук страницата на РИОСВ-Бургас. 
Директора на РИОСВ-Бургас се включи и в награждаването на изявилите се участници в традиционния 
национален конкурс за фотография, рисунка и приложна творба "Морето не е за една ваканция", 
организирано от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас.  
Общ брой участници – 200 деца 
 
1 декември 2017 – премиера на книжката „Моето Черно море“ от журналистката от БНТ Цветелина 
Атанасова 
 
Над 150 деца и преподаватели от бургаските училища ОУ „Братя Миладинови“, ОУ „Васил Априлов“, ОУ 

„Княз Борис І“, ОУ „П. Р. Славейков“ и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника 

– Бургас“ получиха „Моето Черно море“ лично от авторката й – журналистката от БНТ Цветелина 

Атанасова. Книжката е издадена с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. Изданието съдържа и 

диск, който илюстрира текстовете. Дни преди отбелязването на Деня на Черно море – 31 октомври, то 

излезе от печат и беше представено пред ученици във Варна. 

В Морското казино днес бе бургаската премиера на интересната книжка. Авторката увлекателно говори 

за Черно море, за животинските и растителни видове, които се срещат във водите му, както и начините 

за опазването им.  

Книжката е предназначена за ученици от началните и основни класове в българското училище. Това е 

първото подобно издание, което може да се ползва и като учебно помагало в извънкласните занимания 

по човекът и природата и география. 



Авторката и книгата й бяха представени от директорката на РИОСВ в Бургас Тонка Атанасова. Гости на 

събитието бяха представители на общинско предприятие „Чистота еко“ – Бургас и на клуб „Приятели на 

морето“. 

 

11 декември – Международен ден на планините  

ОУ „Антон Страшимиров“ – І е клас, Презентация на тема „Българските планини и магията на 
Странджа“ и украсяване на елхово дръвче, подарък от РУГ – Бургас, с ръчно направени от децата коледни 
играчки от естествени материали. 

30 деца 

  

  

 
 


