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ДДооссттъъпп  ддоо  ииннффооррммаацциияя  ззаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  

През 2009 година в РИОСВ – Плевен са постъпили 121 заявления за достъп до информа-

ция. Издадени са 119 решения за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. По 

едно заявление е прекратена процедурата поради непредоставяне от страна на заявителя на до-

пълнителна информация.  Няма издадени решения за отказ за предоставяне на исканата инфор-

мация.  

За сравнение, през 2008 г. са постъпили 64 заявления за достъп до информация по-малко.  

Зачестяват случаите, в които  заявителите желаят да получат информация за съществу-

ващи и/или в процес на разработване или одобряване на планове, проекти, инвестиционни 

предложения в дадена защитена зона. Продължава тенденцията за нарастване броя на подаде-

ните заявления за проверка попада ли посочен от заявителя имот в НАТУРА 2000 зона.  

ЕЕккооллооггииччнноо  ооббррааззооввааннииее  

През 2009 г. РИОСВ – Плевен изнесе 3 открити урока пред ученици от Плевенска област 

и Ловешка област. 

Организирани бяха инициативи по повод големите екологични дати.  

За Деня на Земята беше организирано почистване от експерти на РИОСВ – Плевен на  

екопътеката край Луковит. Бяха събрани отпадъците по протежение на екопътеката и кътовете 

за отдих. Също така беше почистена бреговата ивица и поставени нови чували в кошчета за 

отпадъци, които са разположени по маршрута. 

Организирани бяха инициативи за Деня на река Дунав.  

За Седмицата без автомобили беше проведена информационна кампания и оказано съ-

действие на общини за провеждането на местните им инициативи.  

ИИннффооррммааццииооннннии  ммааттееррииааллии  

През 2009 г. беше издадена специална брошура по повод Деня на Земята , която бе разп-
ространена сред учебните заведения. 

Разпространен бе и Доклада за състоянието на околната среда на мултимедиен диск. 

РРааббооттаа  сс  ммееддииии  

52 прессъобщения са изпратени до медиите Плевенска и Ловешка област през 2009 г. В 

медиите от Плевенска и Ловешка област има над 200 публикации, свързани с работата на РИ-

ОСВ – Плевен.  

Организирана бе 1 пресконференция по повод Деня на влажните зони 2 февруари. 

ЖЖааллббии  ии  ссииггннааллии  

69 сигнала и 39 жалби са постъпили през 2009 г. в РИОСВ – Плевен, като на всички е от-

говорено своевременно. За 12 от жалбите и 28 от сигналите са основателни. В сравнение спрямо 

2008 г. има лек спад както при едните, така и при другите. 

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 


