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Доклад за състоянието на околната среда – 2008 г.  

 

Информационна дейност и връзки с обществеността 
���� �� �� �� 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 
През 2008 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 185 заявления за достъп до 

информация. На всички е отговорено в срок. Едно заявление е препратено по 

компетентност към МОСВ. По едно заявление е прекратена процедурата поради 

непредоставяне на заявителя на координати и партида на имота, за да бъде из-

вършена проверка по НАТУРА 2000. За едно заявление на заявителя е отговоре-

но, че РИОСВ – Плевен не разполага с исканата информация, а едно е пререзю-

лирано не като заявление по ЗДОИ, а като информация за институции. Най-

много от подадените заявления, над 75%, са за проверка попада ли посочен от 

заявителя имот в НАТУРА 2000 зона. на следващо място като търсена информа-

ция е фирми за отпадъци с разрешително за Плевенска и Ловешка област. Изда-

дени са 181 решения за решение за предоставяне на информация. Няма решения 

за откази. 100 от заявителите са граждани, 10-НПО, 75- други. 

 

.ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

През 2008 г. са постъпили  42 жалби и 75 сигнала. 

Разпределението им е както следва: 

Таблица 18 

Постъпили жалби през 2008 Препратени по компетентност 

42 10 

Постъпили жалби по отдели 

Води и превантивна дейност Отпадъци и ОХВ КОС КЗТБ 

10 3 13 6 

Постъпили сигнали през 2008 Препратени по компетентност 

75 9 

Постъпили сигнали  по отдели 

Води и превантивна дейност Отпадъци и ОХВ КОС КЗТБ 

8 12 31 15 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И ЕКООБРАЗОВАНИЕ 

През 2008 г. основен акцент по отношение на обществените ко-

муникации в работата на РИОСВ – Плевен беше представянето 

на проектите на заповеди за защитените зови от екологичната 

мрежа НАТУРА 2000. Във връзка с това бяха организирани сре-

щи за представянията на проектите на заповедите за 13-те зони. 
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Проведоха се над 30 официални и още толкова неофициални ра-

ботни срещи и консултации  

През 2008 г. започна информационната кампания и във връзка с издадени 

заповеди за зони.  

Изнесени са 35 открити урока пред ученици от Плевенска област и Ло-

вешка област. 

По повод Деня на водата 22 март беше организирана дискусия, съвместно 

със сдружение “Екомисия 21 век” с участието на ученици от Ловеч. Проведени 

са открити уроци по повод Деня на Земята и Деня на биологичното разнообразие.  

По повод Деня без автомобили беше организирана дискусия с ученици от 

МГ “Гео Милев” – Плевен.  

 

РАБОТА С МЕДИИ 

До медиите от Плевенска и Ловешка област са изпратени 96 информации.  

Организирана е 1 пресконференция по повод Деня на влажните зони 2 

февруари.  

Издаден е доклад за състоянието на околната среда в региона за 2007 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 


