Инициативи от Седмицата на водата
Днес, 25 март, ще се проведат последните инициативи по повод Деня на водата. В няколко
учебни и детски заведения в града ще има екологични уроци. През тази година кампанията в
Плевенска област премина в Седмица на водата под мотото „Подземните води – да направим
невидимото видимо“.
Началото беше поставено с открити уроци в училище „Христо Ботев“ в град Плевен. В самия
Ден на водата в Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години от създаването на
Басейнова дирекция „Дунавски район“ и дирекциите за басейново управление на водите в
България. В събитието участваха областният управител на Плевен Иван Янчев и кметът на
Белене Милен Дулев.
Инж. Величко Величков, Изпълнителен директор на Българска Асоциация по Подземни Води,
откри екологична дискусия в Белене. В инициативата, организирана от БДДР, РИОСВ – Плевен,
Община Белене и Природен парк „Персина“ взеха участие възпитаници на училищата „Димчо
Дебелянов“ и „Васил Левски“ от Крайдунавския град. По време на дискусията бяха дадени
нагледни примери за важността на подземните води и тяхното опазване. Посочиха се
ежедневните действия и стъпки, които може да прави всеки от нас, за да живеем в по-чиста
среда, как можем да пестим и опазваме водата.

Участието на младите хора е много важно в процеса на опазване на околната среда и водите.
По време на срещата беше подчертано, че именно младите хора са носители на най-новите
иновации и приносът им да имаме повече и по-чиста вода ще е огромен.
Младежите дискутираха по темата за влиянието на отпадъците върху околната среда. Апелът
на участниците в дискусията е отпадъците да се изхвърлят разделно и само на определените
места, защото така ще се допринесе както за опазването на околната среда, така и на водите
като цяло.
Кампанията по повод Деня на водата в Плевенска област се организира от БДДР и РИОСВ –
Плевен. На детските и учебни заведения в града бяха предоставени специални презентации за
22 март, адаптирани за съответната възрастова група.
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