В Европейска година на доброволчеството 2011 и
Десетилетието на биоразнообразието
22 март Международен ден на водата,
преминаващ под мотото: “ВОДА ЗА ГРАДОВЕТЕ: да отговорим на градското
предизвикателство”. Организацията на кампанията е на Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморски район, съвместно с: РИОСВ – Варна и Шумен,
Регионална лаборатория към ИАОС – Шумен, Общински детски комплекс – Бургас,
Община Суворово, ОУ „Свети Патриарх Евтимий” и Оздравителна ДГ 9 “Ален мак” от
гр. Варна, СОУ „Н.Й.Вапцаров” от гр. Суворово, ПГМЕТТ „Хр. Ботев” от гр. Шумен.
16 март - Варна
Шестнадесет ученици от 6 и 7 клас при СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Суворово, заедно със своите
преподаватели и еколога на Община Суворово посетиха Басейнова дирекция-Варна.

Проведе се открит урок с мултимедийна
презентация на тема: Вода за градовете.
Децата участваха и с интерес се включиха в
занимателни игри:”Биоразнообразието”,
„Как да пестим енергия?” и „Използване на
вода в домакинството”. Получиха
информационни материали и лакомства.

На 17 и 18 март - Бургас
Експерт от Басейнова дирекция – Варна стана председател на журито при провеждане на
традиционното Национално състезание „Водата-извор на живот”. Членове на журито бяха
Милен Станев, ръководител „Направление пречистване” към „ВиК”Бургас и Пепа Ангелова,
директор на Общински детски комплекс-Бургас.
За седма поредна година децата се включиха и пребориха своите възможности и талант
при подготовката и изнасянето на мултимедийна презентация на тема: „Чиста вода за
здравословен свят”. Девето- и дванадесето-класници от Омуртаг, Силистра, Свищов,
Перник, Нова Загора, Царево и Разград показаха своите идеи за екологосъобразен живот.
Шест отбора от Бургас, Троян, Силистра и с.Руен от ученици при 6-8-те класове се изявиха
при решаване на кръстословица за получаване на ключова дума, подреждане на пъзел с
изображение на морски обитател и назоваването му и представяне на предварително
подготвен постер по темата.

За демонстрираната висока екологична култура децата получиха купи, грамоти и предметни
награди.Директорът на Басейнова дирекция - Венцислав Николов получи благодарствено
писмо със сърдечни благодарности за сътрудничеството и осигурените награди от
управлението на Общински детски комплекс-Бургас, в лицето на г-жа Пепа Ангелова.
18 март - Варна
Открит урок изнесоха децата от II-ра група на Оздравителна детска градина №9 “Ален мак”.

Малчуганите играха с Флупи, пяха песнички за
водата и живота в нея. Басейнова дирекция и
РИОСВ им раздадоха материали за рисуване,
апликиране и оцветяване.
С помощта на експертите децата с голямо
любопитство се включиха в засаждането на
цветя. Поливането с лейката беше
вълнуващо изживяване за тях. Обещаха да се
грижат за растенията всекидневно.

На 19 и 20 март - гр.Суворово, с.Чернево, с.Дръндар, с.Николаевка
Децата при 6 и 7 клас на СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Суворово извършиха практическо
упражнение: Измерване дебитите на водата от чешмите в четири населени места от
Община Суворово. Събраните данни те представиха пред своите съученици.
На 22 март – Варна/ Шумен
По традиция - на 22 март - Басейнова дирекция отвори своите врати за варненската и
шуменска общественост. Бяха посрещнати около шейсет ученици от 9, 10 и 12 клас при СОУ
„Димчо Дебелянов”, гр. Варна и от ПГМЕТТ „Хр. Ботев”, гр. Шумен.

Учениците научиха повече за оперативната дейност на Басейновата дирекция, както и много
полезни практически съвети за разумно използване на водата в домакинството. Някой от тях
споделиха впечатленията си в директна радиовръзка.

Учениците от 9 до 12 клас при ПГМЕТТ „Хр. Ботев”, гр. Шумен излязоха сред природата на
„Зелено училище”. Образователната програма включваше полево изпитване на водата в
река „Поройна" и демонстрация с вземане и изследване на водни проби. Учениците,
посетили ГПСОВ, гр. Шумен споделиха наученото в паралел с анализа на резултатите от
водните проби. Участниците почистиха част от територията на парк „Кьошкьове” в Шумен.
На 23 март
19 деца от 5 „г” клас при ОУ „Свети Патриарх Евтимий”, гр. Варна участваха в беседата на
посетителския център в ПП „Златни пясъци”. След като опознаха горските обитатели те
разгледаха макета на парка. С охота и бързина попълниха раздадените им анкети за
разходите на вода в техните домакинства.

След подкрепяне с лакомства малките еколози нямаха търпение да поемат по
туристическата пътека „Горски кът”. По пътя проявиха желание и се спираха да снимат
причудливи дървесни форми или скални образувания. Със задоволство отбелязаха, че по
маршрута няма много отпадъци.
На 23 март - Суворово
На общоградска среща в Общината беше изнесена мултимедийна презентация пред
граждани, служители и ученици.
На 25 март - Варна
Забавна дискусия организираха и ученици от 6,7 и 8 клас при СОУ „Димчо Дебелянов”.След
представената им презентация от експерт на Басейнова дирекция децата споделяха
личните си наблюдения. Включиха се в разпространяването сред техните съученици на
предоставените им екологични материали.
От 14 до 25 март
Информационна кампания за Часа на Земята.
Полезни материали от сайта на Басейнова Дирекция.
Презентационно осведомяване.
Разпространяване на флаер: „Как да пестим енергията!” сред ученици и общественост.
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