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

РИОСВ – Варна и БД „Черноморски район“ отбелязаха
Световния ден на околната среда съвместно
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна и Басейнова
дирекция „Черноморски район“ проведоха съвместни инициативи в по повод Световния ден
на околната среда.
На 5 юни над 50 ученици от V и VI клас при ОУ „Христо Ботев“ се включиха в открит урок
на тема „Зелените системи в градска среда“ в парка на кв. „Аспарухово“, комплекс „Детски
свят“. Децата получиха подробна информация за животинския и растителен свят и се
срещнаха с характерни негови представители. С ентусиазъм раздадоха на посетителите в
парка брошура и предоставени от двете институции тениски.
Почистването на плажната ивица завърши със събирането на седем чувала отпадъци и
природни материали, които ще бъдат включени в бъдещите им еко-проекти.
Следобед доброволци от двете институции почистиха градски плаж до Вълнолома във
Варна. С организираната акция, те дадоха пример как всеки желаещ може да се свърже с
природата и да допринесе за опазването й.
Седмокласници от ОУ „Йордан Йовков“ участваха днес в състезание на тема „Аз обичам
природата“ и показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на
околната среда.
„Свързване на хората с природата“ е темата на Световния ден на околната среда т. г.,
която насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната
красота и важност, и да защитим нашата планета Земя. Световният ден на
околната среда е най-мащабното събитие, посветено на защитата на природата,
което се провежда на 5 юни всяка година. През 2017 г. домакин е Канада, която избра
темата на деня и е бъде в центъра на всички световни инициативи.
Световният ден на околната среда е събитие за всеки човекна Земята. От своето
честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития, от
почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата
природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.
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