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 На 21 май на Младежки хълм с 

фолклорни танци и модерни 

песни официално бяха открити 

честванията на празниците… 

  

КАК СЕ ЧЕСТВАХА ПРАЗНИЦИТЕ? 



 

 

 

 

Наш специален гост за 

приветствие беше доц. 

Стефан Шилев - директор 

на РИОСВ-Пловдив 

 

 

КОЙ НИ ПОЗДРАВИ? 



КАКВО НИ ПОКАЗАХА МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ? 
  

  

 13 ученика от ОУ „Екзарх 

Антим 1”, гр. Пловдив отлично 

представиха проектите си, 

които са били вдъхновени от 

училищен излет в планината.  

 

 

 

 

 

 

 



Print master 

• Your Text here 
 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.  
 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 
 

15 ученика от СОУ  

„Св.Патриарх Евтимий”, гр.Пловдив  

ни представиха връзките  

между екосистемите в природата  

чрез макети. 



 

 

12 ученика от СОУ „Пейо Яворов”, гр.Пловдив представиха проекти, върху 

заплахите, пред които са изправени застрашените видове и горите в България. 

Разказаха ни за значимостта на дърветата,  

като местообитания за редица  

животински видове. 

 



 

22 ученика от ОУ „Райна 

Княгиня”, гр.Пловдив ни 

демонстрираха, че 

отпадъците могат да 

разкрасят освен дома ни  

и нас самите, а по този 

начин се спестяват много 

ресурси, като дървен 

материал и горива. 



 
10 ученика от ОУ „Елин Пелин”, 

гр.Пловдив ни представиха техните 

“зелени” послания към хората 

върху тениски и торбички по тяхна 

изработка. С изпълнението на 

песента Generation next  напомниха 

на всички ни, че те са следващото 

поколение и че имат право на 

чиста и “здрава” природа. 



 

 

8 ученика от ОУ „Васил 

Петлешков”, гр.Пловдив 

ни представиха мечтаното 

от тях еко-училище, 

заобиколено с много 

цветя и водни каскади.   
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.  
 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 
 

 

 

 

 

Всички ученици, взели участие в празника получиха тематични подаръци и грамоти, подписани 

от Кмета на община Пловдив, а за обогатяване на училищните им библиотеки подарихме на 

ръководителите цветни и пълни с информация екологични енциклопедии . 



 

За финална изненада всички взели участие в 

празника отпътуваха с Детската железница, 

което даде възможност на подрастващите за 

панорамно наблюдение върху “зеленото 

богатство” на Пловдив. Пътешествието беше 

осигурено благодарение на нашите колеги от 

Дирекция „Спорт и младежки дейности”.  

КАК ЗАВЪРШИ ДЕНЯТ 21 МАЙ? 



 

КАКВО БЕШЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО ? 

 
 По случай Международен ден на биологичното разнообразие 22 май на хълм 

“Бунарджика” 6 ученика от клуб „Млад еколог” при р-н „Южен” и 14 ученика от екоклуб 

“Природолюбители” взеха участие в теренна беседа и еко-експедиция по две теми: 

Ботаника-водена от специалист към Природонаучния музей - Пловдив. 

Орнитология–водена от експерт към Българското дружество за защита на птиците, клон 

Пловдив и доброволци. 

 А ние–експертите от Дирекция Екология и УО при Община Пловдив разказахме на бъдещите 

еколози за Зелената система в Пловдив и неразривно свързаното с нея биологично 

разнообразие.  

 

Запознахме младите природолюбители 

с ключовото значение на  

разумното ползване на  

биологичното разнообразие  

и екосистемните услуги   

за устойчивото развитие  

на човека. 
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КАК ЗАВЪРШИ 22 МАЙ?  
 

Доволни от придобитите нови знания, 

младите еколози ни оставиха спомен, 

който ще ни напомня с гордост, че 

предизвикателствата, пред които е 

изправена природата вълнуват и тяхното 

все още крехко съзнание и дух.  



 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, 

 

 ЧЕ СТАНАХА ЧАСТ ОТ НАШАТА 

ИНИЦИАТИВА И, ЧЕ СПОДЕЛИХА С НАС 

ТЕХНИТЕ ИДЕИ!  

 


