РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РИОСВ-Варна отбеляза Международния ден на Земята

На 23 април 2014 година от 10.30 часа в конферентната зала на Регионалната
инспекция по околната среда и водите, Варна се проведе беседа със студенти от катедра
„Екология и опазване на околната среда“ към Технически университет – Варна.
Представена беше структурата на инспекцията и контролната дейност, която
осъществява по управление на водите.

В 13.30 часа експерти на РИОСВ-Варна бяха гости на театрален спектакъл на тема
„Боклукът има бъдеще“ с ученици от VII клас на ОУ „Панайот Волов“, град Варна. Под
бурните овации на своите съученици, младите актьори от клуб „Пътешествие в
страната на науката“ провокираха съзнателното отношение към опазването на нашия
общ дом - Земята. Експерт от отдел „Управление на отпадъците, опасни химични
вещества и опазване на почвите“ към РИОСВ-Варна представи любопитни факти за
управлението на отпадъците и отговори на всички поставени въпроси от аудиторията.

Всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в
дейности посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до
Брюксел, от Москва до Маракеш, хората засаждат дървета, включват се в
почистването на техните общности и много други – в името на околната среда.
Тази година фокусът е върху уникалните екологични предизвикателства на нашето
време, подобно на предходни чествания на Деня на Земята. Докато населението на
света мигрира към градовете и песимистичната реалност относно промените на
климата става все по-ясна, нуждата от създаването на устойчиви общности се
очертава като по-важна от всякога. Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да
допринесе за създаването на такива общности чрез своята глобална тема за
годината: Зелени градове.
Какво значи зелен град за Вас?
За нас, зелен град е град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и
инфраструктура.

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952)678842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

