
Община Пловдив 
разказва за училище на 
открито в зеленото 
сърце на града – парк 
"Лаута“… 



 
“С ГРИЖА ЗА ПТИЦИТЕ И БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ – 2015 Г.”  

 
ОБЩИНАТА ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПТИЦИТЕ И 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ 
 

На 1-ви април  световната активна общественост 
отбелязва Деня на птиците. Това е една от 
първите природозащитни дати в международния 
календар от глобални събития, чрез която хората 
заявяват своята загриженост за опазването и 
съхранението на дивата природа на планетата ни.  

4-ти април е определен като  Деня на 
безстопанствените животни. Ден, в 
който се отдава специално внимание 
на над 1 млн.  бездомни животни по 
света. Ден за състрадание, 
съпричастност  и грижа. 



 

 

 

 

 

За отбелязване на двете тематични екологични дати, с които свързваме 

месец април, Дирекция „Екология” при Община Пловдив организира 

детски празник в лесопарк „Лаута”, който се проведе на 1-ви април. 
 

  

.  

 Участници в мероприятието бяха ученици от  

СОУ „Св.Софроний Врачански”, СОУ 

„Св.Патриарх Евтимий”, ОУ „Васил Левски” и  

гимназисти от ПГВАД „Христо Ботев”. 

Еко-децата бяха приветствани от г-н 
Костадин Димитров – Кмет на район 
Тракия, който пое ролята и на Директор на 
своеобразното “Зелено училище” в  
“Лаута”. 



“С ГРИЖА ЗА ПТИЦИТЕ И БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ – 2015 Г.”  

 

Учебната програма  включваше : 

 ЧАС ПЪРВИ : “Полезни и любопитни 
факти за птичето разнообразие”, в 
който “преподаваха” ученици от  СОУ 
„Св.Патриарх Евтимий”. 

 

 

ЧАС ВТОРИ : “Нещо повече за 

хуманността към животните”,  в 

който “преподаваха” ученици от  

ОУ „Васил Левски”, гр. Пловдив. 
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Заниманията на еко-учениците 

продължиха  в СИП и ЗИП по интереси : 

… Час по рисуване  - децата имаха за 

задача да нарисуват домашния 

любимец, за който мечтаят … 

Освен очакваните рисунки на котета, 
птичета и зайчета, сред творбите имаше  и 
няколко питона, два делфина, кенгуру и 
жираф… Така, че … много моля  
законотворците да преосмислят 
дефиницията за “домашен любимец” ..   
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… Час по трудово  - тук задачата 

бе по-сложна, но пък интересна и 

желаещи  да участват бяха  

всички … 

… под ръководството на  шестима “майстори” от 

техникума по дървообработване, малките “чираци” 

направиха чудни къщички за птици, които  в края на 

празника бяха закрепени  върху подходящи дървета в 

парка … 
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С  помощта на нашите  приятели и дългогодишни 
партньори  от Дружеството за защита на  
птиците, имахме и Час по наблюдаване на птици 
…  

“Момчета и момичета, красиви като птичета”  

споделиха с децата любопитни факти за 

пернатото богатство на Пловдив. 



“С ГРИЖА ЗА ПТИЦИТЕ И БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ – 2015 Г.”  

Във “ветеринарен кабинет  на открито”,  лекари от 
общинския приют  даваха ценни съвети на децата  как 
по-правилно и отговорно да обгрижват домашния си 
любимец…И като в истинско училище – имахме си и 
учебни помагала – множество брошури и листовки, 
любезно предоставени  от ветеринарни клиники в 
Пловдив. 

На площадката за свободно разхождане на домашни 

кучета, служители и доброволци към общинския 

приют , обясняваха  на децата какво трябва да знае 

и може добрия стопанин на куче,  и как трябва да 

се държи едно добре възпитано куче ..  
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Хранилки, поилки, къщички  за птици, пухени легълца за домашни любимци – това са част от 
изложенията  на тематичния базар, който  оформиха  най-малките участници в празника.  Срещу 
символични цени, детските творби  станаха притежание на  присъстващите гости , които  с готовност 
се включиха в  подкрепа на  детската кауза  - с грижа за птиците и  бездомните животни! 
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В края на “учебния ден” всяко дете-участник получи  поощрителна награда, лакомства, 
грамота  за участието  в деня, посветен на птиците и бездомните животни, 
удовлетворение от наученото,  и разбира се от приятните моменти в зелената Лаута. 



Благодарим на всички, които 

споделиха празника с нас! 
 г-н Костадин Димитров – кмет на район 

Тракия и „Директор за един ден на Зеленото 

училище – Лаута”. 

 28 ученика от СОУ „Св.Софроний Врачански”, 

гр.Пловдив 

 17 ученика от СОУ „Св.Патриарх Евтимий”, 

гр.Пловдив 

 7 ученика от ОУ „Васил Левски”, гр. Пловдив 

 6 ученика от ПГВАД „Христо Ботев”, 

гр.Пловдив 

 2 деца – доброволци към ОП „Зооветеринарен 

комплекс” 

 Ръководителите на децата от съответните 

учебни заведения, 

 Екипът на БДЗП, клон Пловдив, 

 Администрацията на район Тракия 

 Колегите от ОП „Зооветеринарен комплекс” и 

ОП „Градини и паркове”. 

  
 

 Вашите усилия, 
практически опит и идеи ни 
вдъхновяват и убеждават, че 
за да запазим неповторимия 
характер на нашия Пловдив 
можем да вървим напред 
ЗАЕДНО.  

 Ако всички хора се отнасят 
с внимание към природата и 
се грижат за малките неща, 
това ще направи големите 
цели за опазването на 
ОКОЛНАТА СРЕДА по-
бързо изпълними.  
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