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Достъп до информация за околната среда 

През 2010 година в РИОСВ – Плевен са постъпили 143 заявления за достъп до общес-

твена информация. Издадени са 140 решения за предоставяне на пълен достъп до исканата 

информация. По две заявления исканата информация не попада в ЗДОИ. По едно искане 

процедурата е прекратена след непредставяне на поисканата допълнителна информация. 

Едно заявление е препратено по компетентност в МОСВ.  Няма издадени решения за отказ за 

предоставяне на исканата информация. 

За сравнение, през 2009 г. са постъпили 121 заявления за достъп до обществена ин-

формация.  

Най-много са случаите (122 от общо 143 заявления), в които  заявителите желаят да 

получат информация за съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване на 

планове, проекти, инвестиционни предложения в дадена защитена територия или зона, както 

и проверка – попада ли посочен от заявителя имот в НАТУРА 2000 зона.  

Екологично образование 

През 2010 г. РИОСВ – Плевен изнесе 11 открити урока пред ученици от Плевенска и 

Ловешка област. 

Бяха организирани и проведени инициативи по повод големи екологични дати, като: 

-  Деня на влажните зони – 2 февруари 

-  Деня на Земята – 22 април  

-  Световният ден на околната среда – 5 юни.  

-  Европейската седмица на мобилността  

-  Денят без автомобили  

-  Международната година на биологичното разнообразие 

Информационни материали 

През 2010 г. бе изготвен и качен на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен Доклада 

за състоянието на околната среда.  

Във връзка с провеждането на инициативи, са изготвени редица презентации с еколо-

гична насоченост. 

Работа с медии 

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

Изготвени са и са изпратени до медиите прессъобщения, информации и други материали. 

Жалби и сигнали на граждани 

През 2010 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 32 жалби и 85 сигнала за нарушаване на 

екологичното законодателство. В сравнение с 2009 г. броят на жалбите е намалял със 7, а на 

сигналите се е увеличил  с 16.  

 

 

 

 


