РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

ИНИЦИАТИВИ
за отбелязване на
Световния ден на околната среда - 05 юни 2019 г.
Инициативи

Място на провеждане

Дата

Организатор

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)
Празник и изложение „Иновации за качество на въздуха“.

Парк-градина „Централна баня“

5 юни 2019 г.
14:00 ч.

МОСВ,
община

ИАОС,

Столична

Национален парк,
Резерват „Козя стена“
ДНПЦБ – Централен офис,
Габрово
Учебно-информационен център
на ДНПЦБ, Габрово
Централно фоайе, сграда на ул.
„Бодра смяна“ 3, Габрово
Информационен портал на
ДНПЦБ:
www.centralbalkan.bg

1 – 4 юни

ДНП „Централен Балкан“

5 юни

ДНП „Централен Балкан“

5 юни

ДНП „Централен Балкан“

3 – 6 юни

ДНП „Централен Балкан“

31 май – 5 юни

ДНП „Централен Балкан“

Министерство на околната
среда и водите, зала „Европа“

3 юни 2019 г.,
10:30 – 13:00 ч.

НДЕФ
ДНП „Рила“

Посетителски
Паничище,
информационен

5 юни 2018 г.,
09:30 – 17:00 ч.

ДНП „Рила“

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“
Доброволческа акция за почистване на маршрут.
Ден на отворените врати.
Филмов маратон.
Изложба детски рисунки.
Тематични публикации.

Дирекция Национален парк „Рила“
Участие в годишно събитие на Национален доверителен
екофонд по повод Световния ден на околната среда и
връчване на годишните награди за 2018 за литературни
творби на тема „Топлинни острови – градове градини“ в
памет на големия български природозащитник Мими
Праматарова.
Ден на отворените врати по повод Световния ден на
околната среда в Посетителски център Паничище,
Посетителски информационен център – Самоков и

център
Посетителски
център
–

Централен офис – Благоевград.

Самоков и Централен офис Благоевград
Опознавателен туристически маршрут на територията на НП Национален парк „Рила”, м.
8 юни 2019 г.,
„Рила” – м. „Карталска поляна” – хижа „Македония”. „Карталска поляна“
09:30 ч.
Участват деца и младежи от Сдружение „Млад планинар“,
гр. Петрич, служители на РИОСВ – Благоевград, ДНП
„Рила“, РЛ – Благоевград и БД „ЗБР“ - Благоевград.
Инициативата включва тематични беседи за запознаване с
биоразнообразието на националния парк и резерват
„Парангалица”.
Екологична програма с учебна и опознавателна цел с Национален парк „Рила”, м. 8 и 9 юни 2019 г.
ученици от Клуб „Вселена 7“ към Седмо СУ „Кузман „Карталска поляна“ и хижа
Шапкарев“ – Благоевград – запознаване с биологичното Македония
разнообразие на Национален парк „Рила“ и преходи в
защитената територия.

РИОСВ – Благоевград и ДНП
„Рила“

ДНП „Рила“ и Седмо
„Кузман
Шапкарев“
Благоевград

СУ
–

Дирекция Национален парк „Пирин“
Поход с ученици от гр. Банско до Валевишки езера.

НП Пирин, ПУ Вихрен

2 юни 2019 г.

Поход с деца гр. Гоце Делчев до м. Байкушевата мура.

НП Пирин, ПУ Вихрен

3 юни 2019 г.

ДНП „Пирин”
СУ „Неофит Рилски”
ДНП „Пирин”

Поход с деца гр. Гоце Делчев до м. Байкушевата мура.

НП Пирин, ПУ Вихрен

4 юни 2019 г.

ДНП „Пирин”

Поход с деца от клуб „Млад планинар” гр. Петрич до НП Пирин, ПУ Трите реки и
Митрево езеро.
Каменица

9 юни 2019 г.

Дни на отворени врати в ПИЦ Банско. Специални беседи, Посетителски информационен
игри и забавления за деца на тема „Замърсяване на въздуха център на НП „Пирин” в гр.
– не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем Банско
стъпки за подобряване качеството на въздуха”.

3-7 юни 2019 г.

ДНП „Пирин”
Клуб „Млад планинар” – гр.
Петрич
ДНП „Пирин”

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)
Организиране на информационна среща за повишаване на Хотел „Черно море“, гр. Варна
осведомеността по отношение на последствията върху морската
околна среда, причинени от морските отпадъци.

5 юни 2019 г.

Почистване на плажна ивица с участниците
информационната среща.
Облитане на района с дрон преди и след кампанията.

5 юни 2019 г.

в Централен градски плаж във
Варна

БДЧР, с партньорството на
СНЦ „Зелени Балкани“, НИМХ,
ИО-БАН и Фондация „Виа
Понтика“
БДЧР

Награждаване на победителите и участниците в конкурса за Информационен център на
най-добра екологична инициатива.
РИОСВ - Шумен

5 юни 2019 г.

РИОСВ - Шумен
БДЧР

Участие в Кръгла маса „Международна обстановка и Гр. София
сътрудничество в акваториите на Черно, Средиземно и
Балтийско море-правни, икономически и екологични
аспекти“.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР)

от 5 до 7 юни
2019 г.

Сдружение
„Черноморски институт“

Дискусия на тема:
СУ
„Патриарх
Евтимий“„Пренос на замърсители от въздух към водата“
Пловдив
Екоклуб
Eкоклуб
Дискусия с ученици от 11 клас на Езикова гимназия - Информационен център на
Пловдив на тема:
БДИБР
„Дифузно замърсяване на водите чрез въздуха“
гр. Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“,
35
Дискусия с ученици от 10 клас на Езикова гимназия - Информационен център на
Пловдив на тема:
БДИБР
„Дифузно замърсяване на водите чрез въздуха“
гр. Пловдив,ул.“Янко Сакъзов“,
35
Открит урок с ученици от 7 клас
ОУ „Кирил Христов”
Стара Загора
Дискусия на тема:
ОУ „Кирил Христов”
„Пътуване във времето“
Стара Загора
Екоклубове
Конферентна зала
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)

3 юни 2019 г.,
11:45-12:25 ч.

БДИБР
РЛ-Пловдив към ИАОС

3 юни 2019 г.,
13:30-14:30 ч.

БДИБР
РЛ-Пловдив към ИАОС

4 юни 2019 г.,
9:45-11:00 ч.

БДИБР
РЛ-Пловдив към ИАОС

5 юни 2019 г.,
12:45-13:30 ч.
5 юни 2019 г.,
13:35-14:20 ч.

БДИБР

Провеждане на туристически поход на територията на НП НП „Рила“
„Рила“.
Провеждане на туристически поход на територията на НП НП „Пирин“
„Пирин“.
Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и РИОСВ - Плевен

8 юни 2019 г.

РИОСВ Благоевград и ДНП
„Рила“, БДЗБР партньор
ДНП „Пирин“ и РИОСВ
Благоевград, БДЗБР партньор

Час по екология в Музея

3 юни 2019 г.,
9:30 ч.

БДДР, РИОСВ – Плевен, РИМ

5 юни 2019 г.,
9:30 ч.

БДДР, РИОСВ – Плевен,
Община Долна Митрополия

8 юни 2019 г.,
09:30 ч.

РИОСВ – Благоевград и ДНП
„Рила“

Празник на околната среда

9 юни 2019 г.

Отдел „Природа“ на Регионален
исторически музей – Плевен
(РИМ)
Детска градина „Щастливо
детство“ – Тръстеник

БДИБР

РИОСВ – Благоевград
Опознавателен туристически маршрут на територията на НП НП „Рила”,
„Рила” – м. „Карталска поляна” – хижа „Македония”. поляна“

м.

„Карталска

Участват деца и младежи от Сдружение „Млад планинар“,
гр. Петрич, служители на РИОСВ – Благоевград, ДНП
„Рила“, РЛ – Благоевград и БД „ЗБР“ - Благоевград.
Инициативата включва тематични беседи за запознаване с
биоразнообразието на националния парк и резерват
„Парангалица”.
Туристически поход на територията на НП „Пирин по НП „Пирин“, Парков участък
маршрут – хижа “Пирин“ - Митрово езеро. Участват деца и Каменица и Парков участък Три
младежи от Сдружение „Млад планинар“, гр. Петрич, реки
служители на ДНП „Пирин“, РИОСВ – Благоевград, РЛ –
Благоевград и БД „ЗБР“ - Благоевград.
РИОСВ – Бургас
Почистване.

Защитена местност „Иракли“

9 юни 2019 г.,
09:00 ч.

ДНП „Пирин“ и РИОСВ –
Благоевград

5 юни 2019 г.

ДЛС „Несебър“
РИОСВ-Бургас

РИОСВ – Варна
Посещение на ученици от VI- VII клас, ОУ „Йордан Йовков“
в информационен център на РИОСВ-Варна, беседа с експерт
от направление ОЧАВ и ОХВ, демонстрация на апаратура за
пробонабиране и анализ към РЛ-Варна
Посещение ученици от VI клас, ОУ „Хр. Ботев“ в
информационен център на РИОСВ-Варна, беседа с експерт
от направление ОЧАВ и ОХВ, демонстрация на апаратура за
пробонабиране и анализ към РЛ-Варна
РИОСВ – Велико Търново

Информационен център
РИОСВ-Варна, гр. Варна

на

5 юни 2019 г.,
13:00 ч.

РИОСВ-Варна,
Регионална Лаборатория-Варна

Информационен център
РИОСВ-Варна, гр. Варна

на

5 юни 2019 г.,
14:00 ч.

РИОСВ-Варна,
Регионална Лаборатория-Варна

„Да влезем в час с отпадъците“ – час по екология с ученици
от ОУ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново
Презентация на тема „Замърсяване на въздуха“ пред
ученици от занималня Европа
РИОСВ – Враца

Информационен център
РИОСВ-Велико Търново
Информационен център
РИОСВ-Велико Търново

на

29 май 2019 г.

на

5 юни 2019 г.

ОУ „П.Р.Славейков“
РИОСВ-Велико Търново
Занималня Европа
РИОСВ-Велико Търново

Отбелязване на Световния ден на околната среда с ДГ „Слънце“ – гр. Враца
викторина и тематични игри с деца от ДГ „Слънце“ – гр.
Враца
РИОСВ – Монтана

5 юни 2019 г.,
10:00 часа

РИОСВ – Враца

Почистване на терен в парк „Калето“, гр. Монтана.

5 юни 2019 г.,
11:00 ч.

РИОСВ – Монтана

РИОСВ – Пазарджик

Парк „Калето“

„Природата – наш дом” – представяне на презентации за
биоразнообразието в Национален парк Рила и за
екологичната обстановка в община Белово пред ученици от
6-тите класове.
„Аз събирам, пестя, рециклирам, а вие?...” – презентации на
ученици 7-ми клас и представяне на филма от Зеления пакет
„Глобалните предизвикателства – изменение на климата”.
РИОСВ – Пловдив

СУ”Александър
Иванов
Чапай”, гр. Белово

ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”,
гр. Пещера

5 юни 2019 г.

РИОСВ-Пазарджик,
ОУ ”Св. Патриарх Евтимий”, гр.
Пещера

Кръгла маса на тема „Климатични особености и качество
на атмосферния въздух“ с лектори от РИОСВ-Пловдив и
Българска академия на науката с участие на ученици от
пловдивски училища и школи с интерес към околната среда.
Мониторинг на биоразнообразието на Марица –
наблюдение с ученици на водолюбиви птици, насекоми и
други обитатели на реката, въоръжени с бинокли,
ентомологичен сак и определители.
Дни на отворените врати през месец май до средата на
месец юни: желаещите ще имат възможност да посетят
екоинституцията, да получат информационни материали, да
гледат тематични видео-материали и да беседват с експерти
по теми, свързани с природата, които ги интересуват.
Посещенията се осъществяват след предварително
записване.
РИОСВ – Русе

Гр. Пловдив,
Конферентна зала при БАН –
филиал Пловдив

5 юни 2019 г.

РИОСВ-Пловдив
Институт за изследвания на
климата, атмосферата и водите БАН
РИОСВ-Пловдив
СНЦ „Зелени Балкани“

-

Южен бряг на река Марица от
моста на Адата до моста на
Герджика в рамките на гр.
Пловдив
Информационен център на
РИОСВ-Пловдив

XXVIII Международен екологичен форум „Сребърна“, гр. Силистра, Младежки дом,
посветен на Световния ден на околната среда 5 юни.
ПР „Сребърна“

4 юни 2019 г.

май-юни

РИОСВ-Пазарджик,
СУ”Александър
Иванов
Чапай”, гр. Белово

РИОСВ-Пловдив

31 май-01 юни
2019 г.,
13:00 часа

Обединен детски
Силистра
Община Силистра
РИОСВ-Русе

5 юни 2019 г.

РИОСВ – Смолян

Като призив към обществеността към ограничаване на Град Смолян
замърсяването на въздуха, служители на инспекцията ще се
придвижат до работното си място без автомобили.

5 юни 2019 г.

РИОСВ – Смолян

Открит урок с възпитаници на ОУ „Иван Вазов“ Смолян на Сградата на РИОСВ - Смолян
тема: Как да победим замърсяването на въздуха?

5 юни 2019 г.

РИОСВ – Смолян

РИОСВ – Смолян
Засаждане на цветя в двора на ОДЗ „Радост“ град Смолян.

ОДЗ „Радост“ град Смолян

-

комплекс-

РИОСВ – София
Конкурс за изработване на детска рисунка за ученици от 1
до 8 клас на тема – “Замърсяване на въздуха – Не можем да
спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за
подобряване качеството на въздуха”.

РИОСВ – София (гр. София, до 3 юни 2019 г., РИОСВ – София
бул. „Цар Борис III, № 136, ет.
17:00 ч.
10 и на e-mail адрес riosv@riew-sofia.org
–
за
изпращане на рисунките)

РИОСВ – Стара Загора
Беседа с ученици от 5 и 6 клас на Основно училище „Кирил Град Стара Загора, парк „Зелен
Христов“, гр. Стара Загора на тема: „Качество на въздуха и клин“
уреди за измерването му“. Съвместно с Регионална
лаборатория – Стара Загора е организирано посещение на
Автоматичната измервателна станция „Зелен клин“ в град
Стара Загора.
РИОСВ – Хасково

5 юни 2019 г.

РИОСВ – Стара Загора, РЛ –
Стара Загора и ОУ „Кирил
Христов“ Стара Загора

Екопразник ”Обичам природата“ с деца, включени в Залата на Младежки центъринициативата на Младежки център – Хасково „Забавно Хасково
лято“: среща с пътешественика Росен Охеда, презентации,
екоигри и викторини.

12 юни 2019г.,
9:00-12:00 ч.

РИОСВ – Хасково и
Младежки център- Хасково

3 юни 2019 г.

РИОСВ - Шумен
РЛ - Шумен
ПМГ „Нанчо Попович“ - Шумен
РИОСВ – Шумен
ПП “Шуменско плато“
СУ „Панайот Волов“ - Шумен
РИОСВ - Шумен
БД „Черноморски район“

РИОСВ – Шумен
Тематична дискусия
лаборатория.

и

посещение

на

Регионалната Информационен
РИОСВ – Шумен

център

на

Почистване на замърсен участък от лесопарк „Кьошкове“ и Лесопарк „ Кьошковете “
ролеви игри на открито.
Награждаване на победителите в Конкурса “ Мисли зелено Информационен
– пази природата “.
РИОСВ – Шумен

център

4 юни 2019 г.
на

5 юни 2019 г.

