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За поредна година Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите-

Пазарджик е отличник по Закона за достъп до информация, а изключително бързото й 

привеждане в ред след съществените промени през декември 2015-а и последвалите 

през февруари и юли 2016. За това говори фактът, че в Рейтинга на активна 

прозрачност на всички институции за 2017-а РИОСВ-Пазарджик зае третото място от 

556 институции, администрации и независими органи на власт на централно, 

териториално и местно ниво. 

С моменталния и лесен достъп до всички информационни регистри, които инспекцията 

трябва да поддържа, се спестява в голяма степен подаването и отговарянето на 

заявления по ЗДОИ от страна на Цветана Чочева, която е определена за служител, 

отговарящ за работата по закона. Що се отнася до заявленията, експедитивният прием и 

отговор по тях е налице и тази година. От януари до края на август в РИОСВ-

Пазарджик има подадени 14 заявления по ЗДОИ. На всички е отговорено в 14-дневен 

срок и по нито едно няма отказ, даже частичен. Инспекцията отдавна утвърди 

практиката да отговаря и на електронни заявления В останалите случаи таксите за 

достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. 

на МФ. 

  

Сайтът на номинираната от мен институция (http://new.riewpz.org/main.php) в 

максимална степен отговаря на изискванията на ЗДОИ (в някои отношения тя дори бе 

изпреварила законовите промени с новите изисквания). Какво е надграждането през 

годината? На две места на сайта може да се намери напълно изчерпателна информация 

съобразно изискването от януари 2016 на ЗДОИ по чл. 15а (3) за актуализиран списък 

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на 

дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Тук зад 

списъка стоят линкове с конкретни данни по регистри, разбити по месеци, с най-стара 

дата от 2009 г. Освен на подменюто „Списък по чл. 15а, ал. 3”, линковете към 

регистрите са качени и на заглавното подменю „Списък на категориите информация”. 

  

Тази систематичност в предлагането на информация е похвална, още повече като се 

има предвид обема на работа на инспекцията. Няма да се спирам подробно на 

наличните на сайта описание на правомощията на органа, данните за организацията, 

функциите и отговорностите на ръководената от него администрация, описанието на 

информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ, наименованието, адреса, 

телефона и работното време, секцията с "Достъп до информация" с вътрешните 

правила. Във въпросните линкове са налице месечни и годишни отчети за контролна 

дейност, годишни и месечни доклади за състоянието на околната среда, вътрешни 

актове, доклади от комплексни проверки, предприети действия по сигнали, и такива на 

обекти с комплексни разрешителни, месечни справки за качеството на атмосферния 

въздух, издадени разрешения по Закона за управление на отпадъците, издадени 

регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, становища по 

екологична оценка и решения по преценяване необходимостта от извършване на 

екологична оценка (ЕО), решения за прекратяване на процедури по ЕО и ОВОС, 

издадени преценки за необходимостта от ОВОС, публични регистри по ЕО и ОВОС, 

съобщения за обществени обсъждания за доклади по ОВОС, решения за преценка на 

вероятната степен на отрицателно въздействие, за прекратяване на процедура по оценка 

за съвместимост, писма и съобщения по Наредбата за околна среда, принудителни 

административни мерки, глоби и санкции, списък на административните услуги, харта 

на клиента… 



 

36 институции, отговорили до 5 дни на електронните заявления в рамките 

на годишното проучване на ПДИ, предоставили информация, и 

поддържащи секция „Достъп до информация“ 

Номиниращ: Гергана Жулева, ПДИ 

 

Номинирам за „Златен ключ“ 36 институции, които отговориха до 5 дни на 

електронните заявления в рамките на проучването на ПДИ в периода февруари – март 

2017 година и предоставиха исканата информация.  

  

Министерство на финансите 

Български институт по метрология 

Национален център за информация и документация  
Областни администрации – Габрово,  Добрич, Монтана, Плевен, Шумен 

Областна дирекция Земеделие – Сливен 

Областна дирекция на МВР – Пловдив 

Регионални здравни инспекции – Варна, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, 

Пазарджик,  

Регионални инспекции по околна среда – Благоевград, Враца, Пазарджик, 

Регионално управление на образованието – Русе, Габрово, Перник, Силистра, 

Смолян, 

12 Общини – Алфатар, Бойчиновци, Брезник, Брусарци, Бургас, Вълчедръм, 

Добрич, Мадан, Свищов, Созопол, Търговище, Челопеч  

 

 

http://www.aip-bg.org/surveys/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/104835/
http://www.aip-bg.org/surveys/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/104835/
http://www.breznik.info/
http://brusartsi.com/
https://www.burgas.bg/
http://www.valchedram.com/

