
VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ЗА АКТИВНО ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО 
ПОВОДЕНЕИЕ ЗА ГРИЖА КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
В РИОСВ – Стара Загора са подадени 49 заявления за достъп до обществена 

информация през 2018 г. На 38 от тях са издадени решения за достъп до обществена 

информация в регламентирания от закона срок. Две от тях са с предоставен частичен 

достъп на основание чл. 37, ал.1, т. 3 от ЗДОИ - информацията е предоставена през 

предходните 6 месеца. При останалите - на пет от подадените заявления са изготвени 

писмени отговори, други пет са изпратени по компетентност, а един от заявителите е 

подал писмо, с което е оттеглил заявлението си. През 2018 г. не са издавани откази за 

предоставяне на достъп до обществена информация. 

Заявления за достъп до обществена информация са подавани от следните видове 

заявители: 3 броя от журналисти, 7 – от граждани, 23 – от неправителствени организации, 

а останалите 16 от общински администрации и фирми. Информация е заявена за достъп до 

данни от извършваната контролна дейност, както и от системата за мониторинг на 

компоненти на околната среда – води, въздух и биологично разнообразие, процедирани 

инвестиционни намерения и др. 

Подадените заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. са с 63 % 

повече спрямо предходната 2017 г. През годината се наблюдава значително увеличение на 

броят на постъпилите заявления от неправителствени организации - 23 на брой, които са 

изискали информация за контролната дейност, осъществявана от регионалната 

инспекцията в Стара Загора. 

На следващата диаграма са представени данните от 2017 и 2018 г. по ЗДОИ – 

постъпили заявления, издадени решения и отговори на заявителите. 



 
 
 
 

През 2018 г. РИОСВ –Стара Загора проведе 9 информационно–образователни 
събития с ученици от различни градове по повод международни екологични кампании - 
Световен ден на влажните зони 2 - февруари, Световен ден на водата - 22 март, Световен 
ден на Земята - 22 април, Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май, 
Световен ден на околната среда - 5 юни, Европейска седмица на мобилността 16-22 
септември, Европейски ден на птиците - 1 октомври. 

 

  
Гостувахме на празника на водата – 22 март в ОУ „Свети Паисий Хилендарски”, град 
Казанлък 
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Заедно с ръководствата на три основни училища в община Казанлък - от град Шипка и 

селата Хаджидимитрово и Шейново и доброволците на МЦР-Взаимопомощ, Казанлък 

организирахме инициатива, посветена на Световния ден на Земята – 22 април под мото 

„Природата – безценен дар”. 

 

   
 
 
 
В екопразник се превърна организираната от РИОСВ - Стара Загора, РУО – Стара 

Загора и ръководството на ОУ „Кирил Христов” в града инициатива, посветена на 

Световния ден на околната среда – 5 юни. 

  

  
 

В проведените кампании, под формата на беседи, презентации, открити уроци и 

състезателни игри, са участвали около 900 ученици от основни и средни училища от Стара 

Загора, Казанлък, Раднево и Елхово. 

 
 



РИОСВ – Стара загора организирали и проведе и 2 инициативи за националната 

кампания на  bTV Медиа груп „Да изчистим България заедно”. 

На 30 август, съвместно с Държавното горско стопанство – Казанлък, експертите на 

РИОСВ почистиха района на Защитена местност „Мегалита” край село Бузовград. 

 
На 15 септември РИОСВ – Стара Загора, съвместно с Регионалната лаборатория – 

Стара Загора и дирекцията на Природен парк „Сините камъни се включиха в 

инициативата "Да изчистим България заедно". Заедно с десетки доброволци, екипът 

почистваше екопътеката към скалния феномен, обявен за Природна забележителност 

„Халката” и в местността „Карандила”, част от територията на Природен парк „Сините 

камъни“ край Сливен. Експертите от РИОСВ - Стара Загора обобщаваха данните от 

всички участващи в доброволната инициатива общини. Резултатите от проведената 

кампания през 2018 г. показват, че 5 241 са доброволците в Старозагорска, Сливенска и 

Ямболска области, участвали в инициативата на bTV медиа груп. Те са почистили 2 441 

замърсени с отпадъци места и са събрали над 500 тона отпадъци. Най – големи количества 

отпадъци са събрани на териториите на общини Елхово – 180 тона и Казанлък – 161 тона. 

Най – много доброволци са участвали в почистването в общини Сливен – 2 000, следва 

Стара Загора – 831 и Раднево – 530. 



  
Почистване в ПП „Сините камъни” – Сливен 

 


