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ІV. 4. Информация за състоянието на околната среда за 

активно формиране на обществено поведение за грижа към 

околната среда. 

През 2012 г. РИОСВ - Стара Загора организира и координира 

отбелязването на международни и национални инициативи и екологични събития 

с ученици от различни училища от Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. 

Мероприятията се проведоха по повод 2 февруари - Международния ден на 

влажните зони, Деня на водата - на 22 март, 22 април - Деня на Земята, 22 май - 

Деня на биологичното разнообразие, 5 юни Световния ден на околната среда и 

Седмицата на мобилността (16-22 септември) и Деня без автомобили- 22 

септември. Мероприятията се провеждаха на открито, сред природата в игри и 

беседи. Бяхме преки участници и координатори на 20 общини в националната 

инициатива на БТВ „Да изчистим България за 1 ден”.  

Експертите от различни направления взеха участие в информационното 

обезпечаване и работа с ученици от основния и средния курс на училища от 

различни населени места по време на отбелязването на международни кампании 

и при индивидуални посещения в Информационния център на РИОСВ в град 

Стара Загора или на терен - в защитените територии, които са в обхвата ни. 

Като добра практика се превърна взаимодействието на РИОСВ – Стара 

Загора с Търговско промишлената палата – Стара Загора и Дружеството за 

разпространение на знанията – Стара Загора. Експерти на регионалната 

инспекция участват в организираните от тях семинари по въпроси, свързани с 

прилагането на нормативната база в областта на околната среда. 

На основание чл. 17 и чл. 30 от Закона за опазване на околната среда и 

Закона за достъп до обществена информация в РИОСВ-Стара Загора през 2012 

година са постъпили 38 заявления за достъп до обществена информация от кметове 

на общини, неправителствени организации, журналисти и фирми. На 32 от тях, в 

законоустановения срок, са издадени решения за предоставяне на достъп до 

налична или нарочно обработена информация, на 3 са издадени решения за 

частичен достъп – като в единия случай е засегна информация, свързана с 

предоставяне на лични данни, при втория - част от информацията се съхранява в 

ИАОС - предоставена е частична информация, която се съхранява в РИОСВ, а 

заявлението е препратено по компетентност в Агенцията, а в третия – 
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информацията засяга интересите на трето лице, което след запитване не разреши 

предоставянето й. Издаден е един отказ за предоставяне на информация, 

представляваща търговска или фирмена тайна, съгласно изискванията на чл. 76 от 

Закона за лечебните растения. На 3 от заявителите е изготвен отговор, че РИОСВ – 

Стара Загора не разполага с търсената от тях информация. 

 


