Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на
обществено поведение за грижа към околната среда
РИОСВ-Стара Загора организира и координира провеждането на международни и
национални инициативи и екологични събития с ученици от различни училища от
Старозагорска 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). Мероприятията се проведоха на открито, сред природата,
във формата на открити уроци и беседи.

Всички служители на РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към
ИАОС се включиха активно в инициативата на БТВ «Да изчистим България за 1 ден» на
20 април 2013 г. Теренът, който бе определен за почистване от Община Стара Загора е
пътя за ресторант „Лешника” в град Стара Загора. Повече от 100 чувала с отпадъци и
множество гуми бяха събрани от почистения терен.
На територията на области Стара Загора, Слишвен и Ямбол и община Тополовград
доброволците, участници в инициативата събраха общо 1739.965 тона отпадъци.
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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 2013 година са постъпили
32 заявления за достъп до обществена информация от кметове на общини,
неправителствени организации, журналисти и фирми. На 25 от тях, в законоустановения
срок, са издадени решения за предоставяне на достъп до налична или нарочно обработена
информация. На останалите 7 от постъпилите заявления са изготвени отговори до
заявителите, с които са информирани по поставените от тях въпроси.

