
 

 

КОНКУРС НА РИОСВ-ПЛОВДИВ 

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА  

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (20 – 28 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА) 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) 
обявява ученически конкурс за изработване на произведения от рециклирани 
материали. За създаването им участниците е нужно да използват отпадъци, стари или 
ненужни вещи. 

Кой може да участва в конкурса?   

Всички ученици от първи до дванадесети клас, възпитаници на училищата от 
област Пловдив, като по желание могат да използват помощ от своите родители и 
учители.  

 

Какви са стъпките за участие в конкурса?  

1. Изработете предмет/предмети от рециклирани материали; 

2. Подгответе кратък пояснителен текст. В текста може да включите описание 

на творенията си, как Ви е хрумнала идеята за осъществяването им, за какво 

може да се използват или пък може да споделите идеи и мисли, свързани с 

необходимостта от намаляване на произвежданите от нас отпадъци; 

3. Направете си артистична снимка/снимки с осъществения проект; 

4. Изпратете снимките, текста и своите контакти (имена, телефон, пощенски 

адрес) на следната електронна поща: riosv_pd_pr@abv.bg 

Кой е крайният срок за участие? 
Крайният срок за изпращане е 25 ноември 2021  година. 

Как да разбера дали съм сред победителите в конкурса?  
Тримата участници, изработили най-добрите творби ще бъдат оповестени на 

сайта на РИОСВ-Пловдив на 26.11.2021 година и уведомени по телефона.  

 

Каква е наградата за победителите? 
Наградата за тримата финалисти е текстилна екоторбичка за пазаруване, 

комплект красива чаша, подложка за нея и магнит за хладилник с изображения на  



 
 
 
 

защитени растителни и животински видове от биосферен резерват „Червената стена“. 
Награждаването на победителите ще бъде проведено присъствено или наградите ще се  
изпратят по пощата в зависимост от актуалната противоепидемична обстановка в 
страната.   
 

РИОСВ – Пловдив Ви приканва да приемете предизвикателството, като дадете 
шанс на ненужните вещи за нов, по-артистичен живот! Нека заедно допринесем за 
свят с по-малко отпадъци и повече красота! 

 
За контакт:  
Милослава Михайлова 
E-mail: riosv_pd_pr@abv.bg  
Тел. 032 627 466, вътр. 3 
Моб. 088 23 88 720 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсът се организира по случай Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците, която се 

провежда в периода 20-28 ноември 2021 година 

под мотото „Кръгови общности“. Официалният 

сайт на европейската кампания е https://ewwr.eu/ 

 

https://ewwr.eu/

